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EVC Lietuvoje statistika



EVC Lietuvoje statistika

Skundai pagal šalis, 

kuriose veikia 

pardavėjai/paslaugų 

teikėjai

Skundai pagal pažeidimų sritis



Dėl ko teikiami skundai?

15,4 % prekių nepristatymas bei paslaugų atšaukimas

12,4 % nekokybiškos prekės ar paslaugos

10,0 % prekių ar paslaugų neatitikimas užsakymui

8,6 %   sutarties nutraukimas

5,0 %   papildomi mokesčiai 

ECC-Net praktika
Elektroninė komercija

Per 10 veiklos metų ECC-Net 

išnagrinėjo beveik 50 000 vartotojų skundų, 

susijusių su prekyba internetu!



ECC-Net praktika

Sutarties atsisakymas ir garantijos

• Net 45 % vartotojų skundų, pateiktų ECC-Net,
kilo dėl nepristatytų prekių, nekokybiškų,
netinkamų prekių ar paslaugų.

• Svarbu žinoti, kad visoje Europos
Sąjungoje pardavėjas privalo suteikti
dviejų metų garantiją prekėms,
parduodamoms tiek parduotuvėse, tiek
internetu.



ECC-Net praktika

Mokėjimo grąžinimo procedūra

(Chargeback)

Jei vartotojas banko kortele sumokėjo už pirkinį, atsiskaitė už paslaugas
(automobilio nuoma, lėktuvo bilietai), bet prekių ar paslaugų negavo arba
jos buvo netinkamos, vartotojas turi teisę į mokėjimo grąžinimą.

Mokėjimo grąžinimo procedūra gali būti atliekama, jei:

1. Įvyko kortelės panaudojimo pažeidimas;

2. Kaip šio pažeidimo rezultatą, kortelės turėtojas arba išdavėjas patyrė tiesioginę 

finansinę žalą;

3. Toks pažeidimas įvardintas Mokėjimo grąžinimo taisyklėse taikytinose konkrečių 

kortelių schemose.

(visos 3 sąlygos būtinos)



ECC-Net praktika 

Automobilių nuoma

Per 10 metų ECC-Net nagrinėjo daugiau nei 8 000 
vartotojų skundus, susijusius su automobilių nuoma.  

Kokie pavojai gali kilti vartotojui?

• Neteisingai skaičiuojami žalos, draudimo ar kuro mokesčiai
• Iš anksto nenurodoma galutinė kaina (pridedami administravimo, 
• užsakymo ar kiti mokesčiai)

• Neteisėtai nuskaičiuojamos lėšos iš kortelės
• Pasėkmės, kurias gali sukelti automobilio grąžinimas
ne darbo valandomis arba jo nepatvirtinus.
• Negrąžinamas sumokėtas užstatas



ECC-Net praktika 

Oro keleivių teisės

Skundai, susiję su vartotojų kelionėmis (įskaitant 
kelionių paketus ir automobilių nuomą), sudaro 

30-35 % visų ECC-Net gaunamų skundų.  

Vartotojas turi reikalauti užtikrinti jo teises, jei:

• Skrydis atšauktas, atidėtas ilgam laikui arba atsisakoma vežti

• Dingo arba buvo sugadintas bagažas

• Galutinė kaina nėra aiški, nenurodytos visos papildomos išlaidos

• Nėra garantuojamos neįgaliųjų ir riboto judrumo keleivių teisės

• Vežėjas atsisako kompensuoti vartotojo patirtus nuostolius 

• Kitais atvejais, jei vartotojo manymu buvo pažeistos jo teisės.



ECC-Net jungtiniai projektai

Mobilioji programa „ECC-Net: Travel “, 

padedanti Europos vartotojams, 

keliaujantiems užsienyje

Jungtinis projektas „Tarpvalstybinis automobilių pirkimas Europos 

Sąjungoje“, kurio tikslas – suteikti praktinę informaciją ir atsakymus 

vartotojams, kad išvengti skundų, susijusių automobilių pirkimu Europos 

Sąjungoje. 





Klausimai?

Dėkoju už dėmesį!

www.ecc.lt


