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إعرفوا حقوقكـم عندما يقرع بابكم مندوب مبيعات
تتمتعون بحقوق قانونية عندما تتعاملون مع مندوبي المبيعات الذين 

يقرعون بابكم.

إذا كانت قيمة ما يعرضونه عليكم تفوق المئة )100( دوالرًا )أو إن 
لم يكن من الممكن تحديد القيمة عند تقديم العرض(، فيجب على 

المندوب أن يتبع األنظمة التالية المتعلقة بما يلي:
كيف ومتى يستطيع أن يقرع بابكم 	•

ما هي المعلومات التي يجب عليه أن يقّدمها لكم 	•

حقكم في تغييـر رأيكـم. 	•

إذا أردتم أن يغادر مندوب المبيعات الجوال، فيجب عليه:
أن يغادر على الفور 	•

وأال يعود لمدة 30 يومًا. 	•

ال يستطيع مندوبو المبيعات زيارتكم: 
أيام اآلحـاد أو العطل الرسمية 	•

قبل الساعة تاسعة صباحًا أو بعد السادسة مساًء  	•
أيام األسبوع

قبل التاسعة صباحًا أو بعد الخامسة مساًء أيام السبت. 	•

افحصوا بطاقة مندوب المبيعات، فبموجب القانون يجب 
أن يقول لكم:

إسمه 	•

تفاصيل اإلتصال بالعمل التجاري أو الشركة التي يمثلونها 	•

سبب قرعهم بابكم.  	•

ال تريدون أن يقرع بابكم أي مندوب مبيعات؟ ضعوا 
ح ذلك قرب مدخل منزلكم. إن الصقات  عالمة بارزة توضِّ
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هل تفكـرون بشراء شيء ما؟
إذا قررت أن تشتري على الباب، فيجب على مندوب المبيعات 

تزويدك باتفاقية.

ويجب على هذه الوثيقة:
أن تكون مكتوبة بلغة واضحة وبسيطة، وأن تتضمن جميع  	•

البنود كاملًة
أن تذكر السعر اإلجمالي )بما في ذلك أي رسوم بريد أو  	•

تسليم(، أو كيفية حساب هذا السعر
أن تتضّمن تفاصيل اإلتصال لوكيل أو مندوب المبيعات  	•

د أو المورِّ
أن توّقعها أنت ومندوب المبيعات 	•

تحتوي معلومات حول حقوقك إللغاء اإلتفاقية ونموذج  	•
لممارسة هذه الحقوق إذا غّيرت رأيك.

هل سألت في عدة أماكن عما تريد شراؤه وقارنـت األسعـار؟ 
تأكدوا من حصولكم على أفضل صفقـة—إبحثوا عن العروض 

األخـرى المتاحـة.

إذا غيـّرتم رأيكم فال بأس
عندما تشترون أي شيء على الباب تحصلون تلقائيـًا على حقوق 

مراجعة قراركم بهدوء ‘cooling off’ وهي كاآلتي:
تستطيعون تغيير رأيكم وإلغاء العقـد ألي سبب كان خالل  	•

مدة عشرة )10( أيام عمل دون أن تتكبدوا غرامة. هذه المدة 
 cooling‘ تعرف بأنها فترة ‘البرود’ ومراجعة القرار بهدوء

off’ ويجب أن يخبركم مندوب المبيعات بحقكم هذا قبل 
التوقيع على أي شيء.

حتى لو قام مندوب المبيعات بتسليمكم ما اشتريتموه، فما  	•
زال يحق لكم تغيير رأيكم واإلستفادة من فترة ‘البرود’.

ال يمكن أن يأخذ مندوب المبيعات منكم أي مدفوعات خالل  	•
مدة الهدوء و‘البرود’، إال في حال تزويدكم بالطاقة.



يمكن أن تتمتعوا بحق تغيير الرأي، فترة ‘البرود’، لمدة أطول، 
في بعض الحاالت، إذا أخفـق وكيل المبعات باإللتزام بالقانون.

إللغـاء اإلتفاقية، قل للتاجر شفهيًا أو خطيًا بأنك بكل بساطة لم تعد 
تريد الشراء.

هل تعلمون بأنه يبقى باستطاعتكم السؤال في أكثر من مكان 
عما تريدون شراؤه حتى لو كنتم قد وقـّعتم اتفاقية المبيع من 

بيت لبيت؟ استفيدوا من مدة ‘البرود’ والتفكير بهدوء لتتأكدوا 
من أن الصفقة المعروضة عليكم هي األفضل لكم.

حقـوق إضافية
إضافة إلى الحقوق الموّضحة سابقًا، تتمتعون أيضًا بحقكم في 

أن تتوقعوا:
عروض صادقة ودقيقـة—ال يستطيع مندوبو المبيعات  	•

تضليلكم أو اإلحتيال عليكم
معاملة منِصفـة—ال يستطيع أن يتصرف مندوبو المبيعات  	•

حيالكم دون ضمير
أن يؤدي المنتج أو الخدمة الغرض كما يجب— 	•

وإال، يحق لكم تصليحه أو استبداله أو استرجاع المبلغ.

في بعض الحاالت، تنطبق إجراءات حمائية إضافية
في بعض الواليات واألقاليم، تنطبق بعض اإلجراءات  	•

الحمائية على مبيعات الطاقة. تجدون المزيد من المعلومات 
م األسترالي للطاقة  في موقع اإلنترنت الخاص بالمنظِّ

www.aer.gov.au

عمومًا، أن يقوم مندوبو المبيعات ببيع نصائح مالية أو  	•
منتجات على أبواب البيوت دون دعوة مسبقة منكم، 

مخالفًا للقانون.



ال تنسوا
ال بأس من قول ‘ال’—إذا قرع بابكم مندوب مبيعات فلستم  	•

مجبريـن على الموافقة على أي شيء.

إذا أردتم أن يغادر مندوب المبيعات، قولوا له ذلك بكل  	•
صراحة—يجب عليه أن يغادر على الفور.

لستم مجبرين على الموافقة على أي شيء للتّو وفورًا— 	•
إذا شعرتم بالضغط عليكم لتوقعوا على أي شيء، 

قولوا لمندوب المبيعات بأنكم تريدون بعض الوقت 
للتفكير بالعرض.

إذا كنتم تفكرون بتغيير مقدِّم خدمة ما، كشركة الكهرباء  	•
دة الحالية  أو الغاز أو المياه مثاًل، اتصلوا بالشركة المزوِّ

لتتأكدوا إذا كنتم موقِّعين اتفاقية معها لمدة معينة وإذا كانت 
ستفرض عليكم غرامة إذا ألغيتم اإلتفاقية.

ال بأس من تغيير رأيكم—إذا وافقتم على شراء شيء من  	•
مندوب مبيعات على الباب ولكنكم قررتم الحقًا بأن العرض 

ال يالئمكم، فبكل بساطة مارسوا حقكم في تغيير الرأي 
خالل مدة ‘البرود’.
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