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Quyền hạn của quý vị khi mua 
một cái gì đó

Nội dung tập sách này là về quyền hạn 

(rights) của quý vị khi mua một cái gì đó.

Quyền hạn là những gì mà tất cả mọi người sẽ 

có thể

• hưởng

• có

• thực hiện.

Trong tập sách này có một số từ khó.

Lần đầu tiên chúng tôi viết một từ khó, từ này 

sẽ là màu xanh.

Chúng tôi viết nghĩa của từ khó này là gì.
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Quý vị mua gì?

Sản phẩm (Products) là những thứ quý vị 

mua và sử dụng hàng ngày. 

Ví dụ như

• thực phẩm

• bất cứ thứ gì trong nhà quý vị

• các sản phẩm để trợ giúp với tình trạng 

khuyết tật của quý vị.

Dịch vụ (Services) là những thứ quý vị phải 

trả tiền cho người khác làm giùm quý vị. Ví dụ 

như

• thợ cắt tóc, cắt tóc quý vị 

• người lau dọn, lau dọn nhà quý vị

• nhân viên trợ giúp, giúp quý vị tại nhà

• Các dịch vụ để trợ giúp với tình trạng 

khuyết tật của quý vị.
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Người bán là gì?

Người bán (seller) là người bán sản phẩm và 

dịch vụ cho quý vị. 

Người bán làm việc cho doanh nghiệp. Quý vị 

trả tiền cho người bán khi mua sản phẩm và 

dịch vụ.

Có rất nhiều cách để mua sản phẩm và dịch 

vụ từ người bán. Ví dụ như quý vị có thể mua 

một cái gì đó 

• ở cửa tiệm

• trên internet

• qua điện thoại.

Quý vị cũng có thể mua từ người bán dạo đến 

trước cửa nhà quý vị. Người này được gọi là 

người bán dạo (door-to-door seller).
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Trước khi mua một cái gì đó

Trước khi mua một cái gì đó quý vị nên

• nói cho người bán biết quý vị muốn hoặc 

cần những gì

• đặt câu hỏi với người bán về những gì họ 

bán

• chắc chắn quý vị hiểu những gì họ nói với 

mình

• thư thả 

• đọc hợp đồng (contract). Hợp đồng là tờ 

giấy ghi những gì quý vị và người bán phải 

thực hiện. Hợp đồng cũng có khi được gọi 

là hợp đồng dịch vụ (service agreement).

Quý vị có thể nhờ một người nào đó quý vị tin 

tưởng giúp mình.
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Quý vị nên nhận được biên lai (receipt) mỗi 

khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Biên lai nhận 

là tờ giấy ghi quý vị đã trả tiền cho sản phẩm 

hoặc dịch vụ.

Quý vị nên cất biên lai của mình ở nơi an toàn.

Nếu người bán không cấp biên lai cho quý vị, 

quý vị nên hỏi họ.
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Đôi khi xảy ra vấn đề

Người bán có thể không nói thật về sản phẩm. 

Ví dụ như người bán cho biết họ sẽ gửi sản 

phẩm đến cho quý vị miễn phí.

Nhưng người bán lại tính với quý vị chi phí gửi 

sản phẩm đến cho quý vị.

Người bán có thể lấn át (bully) quý vị. Điều 

này có nghĩa là họ có thể ép buộc quý vị mua 

một cái gì đó quý vị không muốn.

Sản phẩm quý vị mua có thể bị hư/hỏng.

Ví dụ như quý vị mua máy tính xách tay nhưng 

màn hình bị hư.

Quý vị có thể nhận được một cái gì đó khác 

với cái quý vị muốn. Ví dụ như quý vị mua đôi 

giày nâu trên internet. Nhưng người bán gửi 

cho quý vị đôi giày xanh.
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Quý vị có thể nhận được dịch vụ không tốt. Ví 

dụ như quý vị phải trả tiền người lau dọn để 

họ lau dọn toàn nhà quý vị.

Người lau dọn không lau dọn phòng tắm.

Nếu xảy ra vấn đề, quý vị có thể cảm thấy 

• bị lừa gạt

• tức giận

• buồn bực.

Quý vị không cần phải cảm thấy như vậy.

Hiện nay có luật lệ để bảo vệ quý vị nếu điều 

này xảy ra.
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Luật pháp khi quý vị mua một cái 
gì đó
Luật Người tiêu dùng Úc (Australian 

Consumer Law) bảo vệ quý vị nếu xảy ra vấn 

đề. Theo luật,

• Quý vị có thể nói rằng quý vị không hài 

lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ

• nếu là vấn đề nhỏ, quý vị có thể được giúp 

để chấn chỉnh nó

• nếu là vấn đề lớn, quý vị có thể được trả lại 

tiền hoặc nhận được sản phẩm mới.

Theo luật, người bán phải giúp quý vị. Luật 

này được gọi là bảo đảm dành cho người 

tiêu dùng.
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Nên làm gì nếu xảy ra vấn đề

Liên lạc với doanh nghiệp. Nói với họ

• sản phẩm hoặc dịch vụ có vấn đề

• quý vị muốn người bán chấn chỉnh vấn đề.

Doanh nghiệp này có thể yêu cầu quý vị xuất 

trình biên lai.
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Bảo hành

Đôi khi, khi quý vị mua một cái gì đó quý vị sẽ 

nhận được bảo hành (warranty). Bảo hành là 

lời hứa của người bán sẽ chấn chỉnh vấn đề. 

Bảo hành chỉ có thể kéo dài 1 năm.

Một số người bán tìm cách bán cho quý vị thời 

hạn bảo hành kéo dài. 

Điều này được gọi là bảo hành kéo dài 

(extended warranty). Quý vị có thể phải trả 

thêm tiền. 

Quý vị có thể từ chối bảo hành kéo dài. 

Xin nhớ các quyền hạn của mình.

Đôi khi vấn đề của quý vị được chấn chỉnh 

miễn phí.
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Người bán dạo

Người bán có thể đến trước cửa nhà quý vị để 

tìm cách bán cho quý vị một cái gì đó.

Quý vị không cần phải mời họ vào.

Quý vị có thể từ chối. 

Quý vị có thể nói rằng quý vị sẽ suy nghĩ về 

nó. 

Quý vị có thể yêu cầu họ đi nơi khác.

Cất giữ cẩn mật thông tin cá nhân của quý vị.

Đừng cho người bán dạo biết

• chi tiết bằng lái xe của quý vị

• số thẻ tín dụng của quý vị

• số tài khoản ngân hàng của quý vị.
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Quý vị có thể dán dấu hiệu lên cửa nhà quý vị. 

Dấu hiệu này có thể ghi là 

Người bán hàng đừng gõ cửa. Xin quý vị đi 

nơi khác. 

(Sales people do not knock. Please leave.)

Quý vị có thể lấy dấu hiệu này từ cơ quan bảo 

vệ người tiêu dùng tại tiểu bang nơi quý vị cư 

ngụ. Chi tiết các cơ quan này được liệt kê ở 

phần cuối tập sách này.
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Nếu quý vị muốn mua sản phẩm/
dịch vụ của người bán dạo

Theo luật, 

• Quý vị không phải trả tiền trong khoảng 

thời gian đến 10 ngày làm việc

• người bán phải trao cho quý vị hợp đồng 

bằng văn bản

• quý vị có 10 ngày làm việc để đổi ý. Điều 

này được gọi là thời gian suy nghĩ lại 

(cooling-off period).

Quý vị có thể yêu cầu người bán cho quý vị 

biết thêm thông tin bằng văn bản.

Quý vị có thể nhờ người nào đó quý vị tin 

tưởng giúp quý vị.
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Nhờ giúp mua sản phẩm và dịch 
vụ cho tình trạng khuyết tật của 
quý vị

Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc 

(National Disability Insurance Scheme - NDIS) 

có thể giúp quý vị mua một số sản phẩm và 

dịch vụ bằng tiền NDIS của quý vị. 

Hiện nay có những điều luật về những gì quý 

vị có thể mua bằng tiền NDIS của quý vị.

Quý vị có thể liên lạc với NDIS nếu cần được 

giúp đỡ về những gì quý vị có thể mua bằng 

tiền NDIS của quý vị.

1800  800  110 

www.ndis.gov.au
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Ai có thể giúp đỡ?

Quý vị có thể liên lạc với cơ quan bảo vệ người 

tiêu dùng tại tiểu bang nơi quý vị cư ngụ. Cơ quan 

bảo vệ người tiêu dùng có thể giúp quý vị sử dụng 

các quyền hạn người tiêu dùng của quý vị.

Australian Capital Territory

Access Canberra

Truy cập Canberra

13 22 81

www.act.gov.au/accessCBR

New South Wales

NSW Fair Trading 

Bộ Công bằng Mậu dịch NSW

13  32  20

www.fairtrading.nsw.gov.au
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Northern Territory 

Consumer Affairs

Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng

1800  019  319

www.consumeraffairs.nt.gov.au

Queensland

Office of Fair Trading

Văn phòng Công bằng Mậu dịch

13  74  68

www.qld.gov.au/fairtrading
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South Australia 

Consumer and Business Services

Dịch vụ Người tiêu dùng và Thương mại

13  18  82

www.cbs.sa.gov.au

Tasmania

Consumer Affairs and Fair Trading

Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng và Công 

bằng Mậu dịch

1300  654  499

www.consumer.tas.gov.auwww.cbos.tas.gov.au

Consumer, Building and Occupational Services
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Victoria

Consumer airs Victoria

Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria

1300  558  181

www.consumer.vic.gov.au

Western Australia 

Bộ Thương mại

1300  304  054

Department of Mines, Industry Regulation and Safety

www.consumerprotection.wa.gov.au
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Muốn biết thêm thông tin
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các quyền 

hạn người tiêu dùng tại

www.accc.gov.au/disabilityresources.

Ủy hội Đặc trách Cạnh tranh và Người tiêu 

dùng Úc 

(Australian Competition and Consumer 

Commission - ACCC)

1300  302 502

www.accc.gov.au
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Tác phẩm này có bản quyền. Ngoài những việc sử dụng được cho phép 
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biến tại www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/legalcode.

Tiếng Anh dễ hiểu trong ấn phẩm này do công ty TNHH Scope (Aust) soạn 
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Director Corporate Communications, ACCC, GPO Box 3131, Canberra ACT 
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