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•	 сатун	акшым	волташ;	
•	 сатусо	экшыкым	жапым	шуйкалыде	яра	тӧр-

лаш;
•	 пайдаланыше	экшыкым	шке	тӧрла	але	весы-

лан	тӧрлыкта	гын,	оксам	пуаш.
Сай	огыл	качестван	сатум	ужалымыштлан	пай-

даланыше	 оксам	 тичмашнек пӧртылташ	 йодын	
кертеш.		

Законын	18-ше	статьяж	дене	келшышын,	сатун	
качествыжым	пудыртымо	годым	(тӧрлаш	лийдыме	
экшык,	шагал	огыл	оксам	тӱлен	але	жапым	йомда-
рен	кораҥдыме	экшык,	але	икмыняр	гана	ыштал-
теш,	але	тӧрлымеке	угыч	палдырна,	але	вес	экшык)	
пайдаланыше	технически	йӧсӧ	але	шергын	шогы-
шо	сатум	вашталташ	йодын	кертеш.	

Россий	 Федераций	 Виктерын	 пеҥгыдемдыме	
сату	лӱмер	дене	келшышын,	технически	йӧсӧ	сату	
шотышто	пайдаланыше	йодмашым	пуэн	кертеш.	

Сатушто	 экшыкшым	 ужмеке,	 кудын	 свойст-
выжым	 кораҥдаш	 ок	 лий	 гын	 (кочкыш	 сату,	 пар-
фюмер	да	косметике	сату,	бытовой	химий	сату	да	
моло	сату),	 	 пайдаланыше,	шке	кумылжым	ончен,	
сай	качестван	сату	дене	вашталташ	але	сатун	ак-
шым	волташ	йодшаш.

Тидым	 йодмым	 шукташ	 йодмо	 олмеш	 пайда-
ланыше сатум налаш ваштареш лийын да тӱлымӧ 
оксам пӧртылташ йодын кертеш.	

Тидын	годым	пайдаланыше	ужалышын	йодмыж	
почеш	сай	огыл	качестван	сатум	пӧртылтышаш.	

Пайдаланышылан	оксам	пӧртылтымӧ	годым	са-
тум	 	тичмашнек	але	ужашын	кучылтымылан,	тӱж-
вал	тӱсшӧ	йоммылан	але	вес	амаллан	кӧра	ужалы-
ше оксам кучен кодышаш огыл.

Пайдаланыше	 сатум	 ачалыме	 жаплан	 але	
сай	 огыл	 качестван	 сатум	 сай	 качестван	 сатулан	
вашталташ	 йодын	 кертеш.	 Тиде	 радамыш	 Россий	
Федераций	 Виктерын	 пеҥгыдемдыме	 лӱмерыш	
пуртыдымо	сату-влак	огыт	пуро.
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Шулдо	 вургем	 кеч-могай	 секонд-хендын	 сай	
могыржылан	шотлалтеш.	Тыглай	вургемын	акше	50	
теҥге	гыч	тӱҥалын	кертеш,	а	кумдан	палыме	брен-
дын	 модный	 пиджакшын	 акше	–	 500	 теҥге	 гыч.		
Тылеч	посна	ме	дачылан,	ялысе	пӧртлан	келшыше,	
ик	 гана	 чияш	 йӧршӧ	 сатум	 налына.	 Тыгай	 годым	
ончыч	 кучылтмо,	 second	hand	манме,	 комиссион-
ный	 кевытлаште	 але	 интернет-сайтлаште	 налме	
сату-влак	утарат.	

Ончыч	кучылтмо	сатум	налаш	лӱдаш	огеш	кӱл.	
Но	 тыгодым	 оксам	 чыла	 шотыштат	 аныклымаш	
эрежак	сай	огыл	манын	шарныман.	

Иканаште	шотыш	налман:	физический	лица	деч	
сатум	 налмеке,	 эн	 ончыч	 шарныман	 –	 налме-у-
жалыме	 договор	 кок	 физический	 лица	 коклаште	
ышталтын	 гын,	 тудо	 пайдаланышын	 праважым	
аралыме	 отношений	 семын	 квалифицироватлал-
тын	огеш	керт,	тиде	правоотношенийлан	пайдала-
нышын	праважым	аралыме	нерген	Россий	Феде-
раций	законодательствын	вийже	уке.	

Россий	Федераций	Законын	1992	ий	7	февральы-
се	 2300-I-ше	 номеран	 «Пайдаланыше-влакын	
праваштым	 аралыме	 нерген»	 Преамбулыж	 дене	
келшышын	 (умбакыже	–	Закон)	пайдаланышылан	
гражданин	 гына	 шотлалтын	 кертеш,	 а	 ужалыше	
(организационно-правовой	 формым	 шотыш	 нал-

де)	 организаций	 лийшаш,	 тыгай	 налме-ужалыме	
договор	почеш	сатум	ужалыше	амалкалче.	

10-шо	Закон	да	Правил-влак	дене	 келшышын,	
Россий	 Федераций	 Виктерын	 2020	 ий	 31	 де-
кабрьысе	2463-шо	номеран		пунчалже	дене	пеҥ-
гыдемдыме	сатум	посна	налме-ужалыме	договор	
дене	 келшышын	 (умбакыже	–	Правил-влак),	 ужа-
лыше	пайдаланышылан	наглядный	йӧн	дене	умы-
лаш	лийшын	сату,	тудым	лукшо	нерген	сатум	чын	
ойыраш	уверым	жапыштыже	намиен	шуктышаш.	

УВЕРЫШТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЙШАШ:

•	 наименование	товара;
•	 сатун	лӱмжӧ;
•	 адресше,	 лукшын	 фирменный	 лӱмжӧ,	 	 нал-

ше-влак	деч	претензийым	налше	да	сатум	ачалы-
ше	 организацийын	 адресше,	 импортный	 сатулан	
–	сатум	ыштыме	эл;	

•	 сатун	потребительский	свойствыжо-влак	нер-
ген	увер;	

•	 Россий	 Федераций	 законодательстве	 дене	
келшышын,	 	 сатун	 энергетике	 эффективностьшо		
нерген	увер,	энергийым	аныклымаш	да	энергети-
ке	 эффективностьым	 кугемдыме	 нерген	 увер	 па-
лемдалтшаш;	

•	 сатум	эффективно	да	лӱдыкшыдымӧ	кучылт-
машын	правил	ден	условийже-влак;	

•	 кучылташ	 лийме	 жап	 (посна	 сатулан	 па-
лемдалтын	гын);

•	 сатун	состоянийже	да	тушто	улшо	ситыдымаш	
нерген	увер;	

•	 сату	шотышто	санитар	да	эпидемиологий	ме-
роприятийым	 эртарыме,	 технике	 характеристике	
нерген;

•	 сатун	 молан	 кӱлешлыкше	 да	 тудым	 кузе	
кучылташ	лийме	да	моло	нерген;

•	 ончыч	 кучылтмо	 сатун	 состоянийже	 нерген,	
сату	ярлыкыште	ончыкталтше	экшыкше	нерген.	

Ончыч	 кучылтмо	 сатум	 ужалат	 гын,	 тудын	шо-
тышто	йодмашлан	келшымыжым	пеҥгыдемдымаш,	
кучылташ	лийме	жап	лийшаш.	Тыгай	увер	уке	гын,	
ужалыше	 ужалмыж	 годым	 сатун	 йодмашлан	 кел-
шымыжым	 пеҥгыдемдыме,	 	 тудым	 кучылтмо	 жа-
пым	палемдыме,	но	тидын	нерген	увер	уке	манын 
ойлышаш.	

•	 кучылташ	 лийме	жап	 (посна	 сатулан	 палем-
дыме	гын),	палемдысе	жап	эртымеке,	сату	айдемын	
илышыжлан,	 тазалыкшылан	 да	 погыжлан	 лӱдык-
шӧ	да	кучылташ	лийме	лиеш	гын,	налшылан	мом	
ыштыме	да	пашам	шуктыдымылан	кӧра	мо	лийын	
кертме	нерген	увер.	

•	 	ак	(теҥге	дене)	да	сатум	налме	условий.
Сатун	экшыкше-влак	нерген	ужалыше	ойлышаш	

гына	огыл,	тыгак	возышаш	(сатун	ярлыкешыже,	то-
варный	чекешыже	але	вес	йӧным	кучылтын).	

Правил-влакын	 30-шо	 ден	 31-ше	 пунктлаже	
дене	 келшышын,	 ончыч	 кучылтмо	 эмым,	 шкем	
эскерыме	 арверым,	 парфюмер	 да	 косметике	 са-
тум,	бытовой	химий	сатум,	ургымо	да	трикотажный	
арверым,	чулка	да	носки	сатум,	ик	гана	кучылташ	
ыштыме	кӱмыж-совлам	ужалаш	ок	лий.	

Пӧрт	 кӧргышто	 кучылташ	 келшыше	 ончылгоч	
кучылтмо	технически	йӧсӧ	сатум	ужалыме	 годым	
пайдаланышылан	кӱлеш	технике	да	(але)	эксплуа-
таций	кагазым	(технике	паспорт	але	вес	алмашты-
ше	кагаз,	эксплуатаций	шотышто	инструкций),	тыгай	
сатулан	 гарантий	 талоным	 (пайдаланышын	 код-
шо	гарантий	жапым	кучылташ	праваже	уло)	пуат.

Законын	18-ше	статьяже	дене	келшышын,	пай-
даланышылан	сай	огыл	качестван	сатум	ужаленыт	
да	тудын	экшыкше	нерген	ужалыше	ойлен	огытыл	
гын,	УЖАЛЫШЕ ДЕЧ ЙОДЫН КЕРТЕШ:

•	 тыгаяк	маркан	(модель	але	артикул)	сату	дене	
вашталташ;

•	 акым	шотым	налын,	тыгаяк	маркан	сату	дене	
вашталташ;	


