
As rebaixas son vendas realizadas a prezos inferiores aos habituais, xeralmente acompaña-

das de publicidade, na que se terá que expresar claramente o seu período de vixencia.  

DEVOLUCIÓNS 

 Nos establecementos 

físicos só están obriga-

dos a cambiar ou de-

volver o importe do 

artigo cando o publici-

ten ou o fagan constar 

no tícket de compra. 

 Nos establecementos 

virtuais o dereito para 

desistir do contrato é 

de  14 días dende a 

recepción do produto. 

RECOMENDACIÓNS 

1. As rebaixas son unha boa oportunidade para adquirir produtos de tem-

pada, coa mesma calidade pero cun notable desconto no prezo. Os sal-

dos, as liquidacións e as promocións non se consideran rebaixas.  

2. Planifica as compras con anterioridade, atendendo ás necesidades     

reais, evitando  así a compra por impulso e o endebedamento excesivo.  

3. Compara os prezos nos distintos establecementos, podes atopar dife-

renzas significativas. 

4. Ten coidado coas ofertas gancho, esixe os artigos ofrecidos na publici-

dade e ao prezo que se ofertan.  

5. Se vulneran algún dos teus dereitos, pide a folla de reclamacións e gar-

da o tícket  de compra, xa que é a túa garantía.  

6. Para máis información chama ao número gratuíto 900231123. 

CONSELLOS DE COMPRA 

Rebaixas 

PRODUTOS, PREZOS E FORMA DE PAGO 

 Non poderán ser obxecto de rebaixas aque-
les produtos que non fosen postos á venda 
con anterioridade.  

 Sempre deberá aparecer o prezo anterior á 
rebaixa acompañado ben do novo prezo, ou 
ben da porcentaxe de rebaixa que se aplica 
ao produto. 

 Sempre se admitirá o pago en efectivo, ade-
mais doutras formas de pago que se publici-
ten, como pode ser o pago con tarxeta de 
crédito ou de débito. 

DURACIÓN 

A duración de cada período de rebaixas será 
decidida libremente por cada comerciante, se-
gundo o seu criterio.  

Normalmente, as vendas en rebaixas teñen lu-
gar nos períodos estacionais de maior interese 
comercial. 

Tradicionalmente  existen dous períodos de re-
baixas: 

 Rebaixas de verán: do 1 de xullo ao 30 de 
setembro. 

 Rebaixas de inverno: do 7 de xaneiro  ao  
7 de abril. 


