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WYNAJMUJ¥C SALÊ NA POKAZY KOMERCYJNE 
NIERZETELNYM FIRMOM, MO¯ESZ BRAÆ UDZIA£ 

W DZIA£ALNOŒCI NA POGRANICZU PRAWA, 
NAGANNEJ ETYCZNIE LUB WRÊCZ PRZESTÊPCZEJ.

My, dobrowolni sygnatariusze Kodeksu Sprzeda¿y Bezpoœredniej PSSB, promujemy etyczne zachowania w relacjach 
z konsumentami i wymagamy, aby wspó³pracuj¹cy z nami sprzedawcy:

• powstrzymywali siê od nieuczciwych praktyk sprzeda¿y;
• podawali prawdziwe i rzetelne dane identyfikacyjne – swoje i reprezentowanej przez nich firmy;
• podawali prawdziwe i rzetelne informacje dotycz¹ce cech produktów;
• podawali pe³n¹ cenê produktów przed zawarciem transakcji i jasno okreœlali warunki p³atnoœci;
• nie wykorzystywali niewiedzy, naiwnoœci lub podesz³ego wieku konsumentów;
• w pe³ni szanowali decyzje konsumentów o rezygnacji z uczestnictwa w prezentacji produktów oraz respektowali 
   uprawnienie konsumentów do odst¹pienia od umowy i zwrotu zakupionych towarów.

Wprowadzenie w b³¹d co do w³aœciwoœci 
produktów (np. poœciel o w³aœciwoœciach 
rehabilitacyjnych) i cen (np. podawanie 
niepe³nej ceny przed zawarciem transakcji, 
niejasno okreœlone zasady p³atnoœci).

APELUJEMY O:

Brak zachowania szczególnej ostro¿noœci przy wynajmowaniu pomieszczenia na wydarzenia o charakterze handlowym 
mo¿e skutkowaæ przyzwoleniem na nieuczciwe praktyki na terenie, za który odpowiadasz.                                                                 .

NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE to m.in.:

Nieujawnianie handlowego charakteru 
spotkania: zaproszeni goœcie nie wiedz¹, 
¿e na spotkaniu bêdzie odbywa³a siê sprzeda¿, 
przychodz¹ na pokaz gotowania, bezp³atne 
badania itp.

Wykorzystywanie osób starszych ze wzglêdu 
na ich kondycjê psychofizyczn¹ (gorszy 
wzrok, s³uch, spowolnione reakcje) i ich 
charakter (tj. dobre wychowanie, wiara 
w ludzi).

Wprowadzanie konsumentów w b³¹d 
co do stanu ich zdrowia (problem zdrowotny 
zostaje „zdiagnozowany” w czasie badania).

Stosowanie niedopuszczalnych form 
nacisku w trakcie zawierania umów.

Niedorêczenie kompletu dokumentów 
dotycz¹cych zawartej umowy (np. brak 
wzoru formularza o odst¹pieniu od umowy).

Utrudnianie odst¹pienia od umowy 
i uniemo¿liwianie kontaktu ze sprzedawc¹ 
(np. bezpodstawne domaganie siê wysokich 
op³at dodatkowych, podawanie fa³szywych 
danych kontaktowych, brak reakcji na telefon, 
e-mail).                                                                                    .

WERYFIKUJ

UCZESTNIKÓW 

PROFIL I HISTORIÊ FIRMY                                                                                  .
Dobrze jest sprawdziæ, czy firma ma sta³¹ siedzibê i co mieœci siê 
pod wskazanym adresem (³atwo znaleŸæ i zweryfikowaæ na mapach 
Google), jakie produkty oferuje i na jakich warunkach. Nieuczciwe 
firmy s¹ na rynku zazwyczaj krótko, nie maj¹ historii popartej 
udokumentowanymi dzia³aniami.                                                                    .

WA¯NE! Wynajmuj¹cym salê czêsto nie jest firma prowadz¹ca 
pokaz, a poœrednik. Warto zadaæ pytanie, czy sala bêdzie u¿ywana 
bezpoœrednio przez firmê wynajmuj¹c¹, czy jest wynajmowana 
w imieniu innego podmiotu!                                                                                .

OPINIE O FIRMIE                                                                                                      .
W dobie Internetu wystarczy kilka chwil, ¿eby sprawdziæ, jakie opinie 
ma firma, która chce zorganizowaæ wydarzenie w Waszym lokalu. 
Du¿a liczba negatywnych opinii albo ich zupe³ny brak powinien 
wzbudziæ podejrzenia.                                                                                            .

PROMOCJÊ WYDARZENIA                                                                                 .
Nale¿y zweryfikowaæ, jaki jest charakter spotkania, a dok³adnie: czy 
jest to pokaz handlowy. W celu przyci¹gniêcia, jak najwiêkszej liczby 
uczestników organizatorzy czêsto zatajaj¹ prawdziwy cel wydarzenia, 
reklamuj¹c spotkanie jako okazjê do bezp³atnych konsultacji i badañ 
medycznych, jako warsztaty kulinarne lub wystêpy znanych artystów.

UCZESTNIKÓW                                                                                                         .
Warto ustaliæ, czy uczestnikami s¹ zarejestrowani klienci firmy, 
czy te¿ osoby dopiero co zrekrutowane telefonicznie, listownie lub 
przez ulotki i og³oszenia. Grup¹ docelow¹ firm nierzetelnych s¹ 
zazwyczaj osoby starsze, cierpi¹ce na ró¿ne schorzenia, ³atwo 
ulegaj¹ce presji psychicznej, podatne na sugestie lub manipulacje. 

PROFIL 
I HISTORIÊ FIRMY 

WA¯NE! 
Wynajmuj¹cym salê czêsto nie jest firma prowadz¹ca pokaz, a poœrednik. Warto zadaæ pytanie, 
czy sala bêdzie u¿ywana bezpoœrednio przez firmê wynajmuj¹c¹, czy jest wynajmowana w imieniu 
innego podmiotu!  

OPINIE 
O FIRMIE  

PROMOCJÊ 
WYDARZENIA

SKRUPULATN¥ OCENÊ, 
CZY PROPONOWANE SPOTKANIA 
POZOSTAJ¥ PRZEDE WSZYSTKIM 
W  ZGODZIE Z CHARAKTEREM 
I PRZEZNACZENIEM PAÑSTWA 
PLACÓWKI

ZWERYFIKOWANIE, CZY POKAZ 
ODBÊDZIE SIÊ Z POSZANOWANIEM 
PRAWA, W TYM PRAW KLIENTÓW 
ORAZ PODSTAWOWYCH ZASAD 
ETYKI

W razie w¹tpliwoœci mo¿na skontaktowaæ siê z:
Polskim Stowarzyszeniem Sprzeda¿y Bezpoœredniej 
www.pssb.pl
email: info@pssb.pl

lokalnym oddzia³em Federacji Konsumentów 
www.federacja-konsumentow.org.pl

lokalnym Rzecznikiem Konsumentów 

GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI?

FIRMY CZ£ONKOWSKIE:

We wszystkich tych sytuacjach 
pokrzywdzone s¹ REALNE OSOBY! 

Wynajmuj¹c sale na pokaz o charakterze 
handlowym, bez weryfikacji kontrahenta, 

przyczyniasz sie do tego procederu, 
nara¿asz swoj¹ reputacjê. 
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