
بخاطر داشته باشيد
حق داريد كه نه بگوئيد—اگر يك فروشنده به عقب  	•

دروازه تان مراجعه مي كند، شما مجبور نيستيد كه به 
هيچ چيزي موافقه كنيد.

اگر مي خواهيد كه فروشنده دوره گرد منزل شما را ترك  	•
كند، برايشان بگوئيد—ايشان مكلف اند كه فورًا محل را 

ترك كنند.

شما مجبور نيستيد كه به هيچ چيزی در همان لحظه  	•
موافقت كنيد—اگر احساس می كنيد كه باالی شما فشار 
وارد می شود تا يك قرارداد را امضا كنيد، به فروشنده 

بگوئيد كه نياز به زمان بيشتری جهت فكر كردن در 
مورد پيشنهاد شان داريد.

اگر راجع به تبديل كردن شركت ارائه كننده خدمات تان  	•
مانند شركت انرجي يا تيلفون فكر مي كنيد، با شركت 

ارائه كننده فعلي تان در تماس شويد و بپرسيد كه 
آيا قرارداد تان براي يك مدت معين امضا گرديده و 

درصورت فسخ قرارداد آيا مكلف به پرداخت جريمه 
هستيد يا نه؟ 

شما حق داريد كه نظرتانرا تغير دهيد—اگر شما موافقت  	•
كرديد كه از يك فروشنده دوره گرد خريد كنيد ولی بعداً  

تصميم گرفته ايد كه معامله خوبی نيست، بسادگی می 
توانيد ‘حق فسخ’ خويش را بكار ببريد. 



در بعضی موارد، مدت ‘حق فسخ’ شما ممكن است طوالنی تر 
باشد درصورتيكه فروشنده قانون را مراعات نكند.

جهت فسخ كردن قرارداد خريد، صرف كافی است برای 
فروشنده/تاجر بطور شفاهی يا كتبی اظهار داريد كه ديگر 

حاضر به انجام دادن معامله نيستيد.

آیا می دانستید كه حتی بعد از امضا كردن قرارداد خرید 
بازهم می توانید قیمت های جاهای دیگر را نیز مقایسه كنید؟ 

با استفاده از دوران ‘حق فسخ’ اطمینان حاصل كنید كه این 
بهترین معامله برای شما است.

حقوق اضافي
عالوه بر حقوق ارائه شده فوق، شما همچنان حق داريد انتظار 

داشته باشيد كه:
وانمود ها صادقانه و دقيق باشند—فروشندگان نمی توانند  	•

شما را گمراه نموده يا فريب دهند
با شما برخورد منصفانه صورت گيرد—فروشندگان نمی  	•

توانند نسبت به شما بی وجدانی كنند
جنس يا خدمات ارائه شده بايد مطابق وعده هاي عرضه  	•
شده باشد—در غيرآن، شما ممكن است مستحق ترميم، 

تعويض يا بازپرداخت باشيد.

در بعضي موارد، حفاظت هاي اضافي ممكن است صدق كند
در بعضی اياالت و نواحی، ممكن است حفاظت های  	•
اضافی برای فروختن انرجی صدق كند. برای كسب 

معلومات بيشتر به ويب سايت مرجع نظارت كننده انرجی 
آستراليا در آدرس www.aer.gov.au مراجعه نمائيد
بصورت عموم فروشندگان حق ندارند كه اجناس و  	•

خدمات مالي را از عقب دروازه برايتان بدون دعوت قبلي 
بفروش برسانند.



آيا مي خواهيد چيزي را بخريد؟
اگر تصميم گرفتيد كه از عقب دروازه تان خريد كنيد، فروشنده 

بايد برايتان يك قرارداد را تهيه كند.

اين قرارداد بايد:
به لسان واضح و ساده نوشته شده باشد، و تمام شرايط  	•

فروش را دارا باشد
قيمت مجموعي بايد مشخص شده باشد )بشمول هرگونه  	•

مصارف ُپستي يا تحويل دهي(، يا چطور اين قيمت 
محاسبه گرديده است

جزئيات تماس فروشنده و تهيه كننده ارائه گردد  •
توسط شما و فروشنده امضا گردد 	•

حاوی معلومات راجع به حقوق شما مبنی بر فسخ كردن  	•
موافقتنامه، و انضمام يك فورمه برای خانه ُپری در 

صورت تغير كردن نظر تان باشد.

آیا شما جاهای دیگر را نیز دیده و قیمت ها را مقایسه كرده 
اید؟ اطمینان حاصل كنید كه بهترین معامله را انجام دهید—

ببینید كه كدام نوع معامالت دیگر موجود اند.

شما حق داريد كه نظرتانرا تغير دهيد
زمانيكه يك جنس را از عقب دروازه می خريد، شما بطور 

اتومات از ‘حق فسخ’ ‘cooling off’ برخوردار هستيد:
شما می توانيد نظرتانرا تغير دهيد و می توانيد قرارداد  	•

را به هر دليلی كه خواسته باشيد بدون پرداخت خسارت 
در طی ده روز كاری فسخ كنيد. اين امر بنام دوران 

“حق فسخ” ياد می گردد و فروشنده مكلف است كه قبل از 
امضا كردن قرارداد اين موضوع را برايتان توضيح دهد. 

حتی اگر فروشنده جنس عرضه شده را برايتان در طی  	•
اين مدت تهيه كند، شما بازهم می توانيد ‘حق فسخ’ شويد.

فروشنده نمی تواند قيمت خريد را در طی مدت  	•
“حق فسخ” اخذ كند، به استثنای خدمات انرجی.



از حقوق خويش آگاه باشيد زمانيكه يك فروشنده 
دوره گرد در مي زند

شما داراي حقوق قانوني در زمان برخورد با يك فروشنده دوره 
گرد هستيد.

اگر ارزش يك جنس عرضه شده از 100$ بيشتر است )يا ارزش 
جنس در زمان عرضه معلوم نباشد(، فروشنده بايد مقررات ذيل 

را رعايت كند:
چطور و چه زمان مي تواند در بزند 	•

چه نوع معلوماتي را بايد برايتان ارائه كند 	•

حقوق شما مبني بر تغير دادن نظرتان. 	•

اگر از فروشنده دوره گرد بخواهيد كه محل را ترك كند، 
ايشان بايد:

فورًا محل را ترك كند، و 	•

براي مدت 30 روز دوباره برنگردد. 	•

فروشندگان دوره گرد نمي توانند در حاالت ذيل به ديدن 
شما بيايند:

در روز هاي يكشنبه يا رخصتي هاي عمومي 	•

قبل از ساعت 9 صبح يا بعد از 6 شام در طول هفته 	•

قبل از ساعت 9 صبح يا بعد از 5 بعد از ظهر در  	•
روزهای شنبه.

كارت هويت فروشنده دوره گرد را چك كنيد. طبق قانون، 
فروشندگان دوره گرد مکلفند معلومات ذيل را برايتان ارائه دهند:

اسم شانرا 	•

جزئيات تماس شركت خود را 	•

علت حضور خود را در عقب دروازه شما. 	•

آیا نمی خواهید كه یك فروشنده دوره گرد به خانه شما سر 
بزند؟ در اینصورت یك لوحه مشخص را بدین ملحوظ در 

نزدیكی محل ورود خانه تان نصب كنید. لوحه های ‘تق تق 
 www.accc.gov.au/doortodoor نكنید’ در ویب سایت

موجود می باشند.
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