
•  Το περιοδικό και η ιστοσελίδα µας παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες και συµβουλές καθώς και αποτελέσµατα δοκιµών σε

ευρείας χρήσης προϊόντα (όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικές συσκευές, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές κ.α.) για να µπορείς

να κάνεις σωστές  επιλογές προς το συµφέρον σου αποφεύγοντας δυσµενείς συνέπειες.

•  Ο ΚΣΚ λειτουργεί Σχολή Ενηλίκων Καταναλωτών σε όλες τις πόλεις, τα µαθήµατα της οποίας µπορείς να παρακολουθήσεις

δωρεάν κάθε χρόνο.

•  Όλοι οι καταναλωτές στην Ε.Ε. έχουν δικαιώµατά. Άσκησε τα δικαιώµατα σου.

Γίνετε Μέλος του Κυπριακού
Συνδέσµου Καταναλωτών

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Λεωφόρος Ακροπόλεως 5, Β’ όροφος
Διαµ. 21, 2000 Στρόβολος, Τ.Θ. 24874, 1304 Λευκωσία
Φ. +357 2251 6118
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Τα δικαιώµατά σου:

• Το δικαίωµα προστασίας από προϊόντα/υπηρεσίες που είναι
επικίνδυνα για την υγεία και τη ζωή σου.
• Το δικαίωµα προστασίας κατά της παραπλανητικής
διαφήµισης.
• Το δικαίωµα να αποκτάς τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες
που εγγυώνται την επιβίωσή σου.
• Το  δικαίωµα να διαλέγεις  προϊόντα/υπηρεσίες σε
ανταγωνιστικές τιµές και σε ικανοποιητική ποιότητα.
• Το δικαίωµα  να εκπροσωπείσαι ως καταναλωτής.
• Το δικαίωµα για αποζηµίωση σε περίπτωση ελαττωµατικών
προϊόντων  και  ανεπαρκούς  παροχής  υπηρεσιών.
• Το δικαίωµα αποκτήσεως των γνώσεων και δεξιοτήτων που
είναι απαραίτητες ώστε να είσαι ένας πληροφορηµένος
καταναλωτής.
• Το δικαίωµα να κατοικείς και να εργάζεσαι σε ένα υγιεινό
περιβάλλον.

Ποιοι είµαστε:

• Ο Κυπριακός Σύνδεσµος Καταναλωτών είναι ένας µη-κυβερνητικός, µη-κερδοσκοπικός, µη-κοµµατικός οργανισµός που προστατεύει
τα δικαιώµατα των καταναλωτών από το 1973.

• Μπορούµε να σε βοηθήσουµε σε όλους τους βασικούς τοµείς των δικαιωµάτων σου (παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα
παραβίασης των δικαιωµάτων των καταναλωτών, θέµατα υγείας και ασφάλειας τροφίµων, θέµατα ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων
και υπηρεσιών κ.ά.).

Αίτηση µέλους

Όνοµα:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Φαξ.:

E-mail:

Γίνε µέλος του Κυπριακού Συνδέσµου Καταναλωτών και προστάτευσε
τα δικαιώµατά σου. Η ετήσια συνδροµή είναι 10,00 ΛΚ / 17,09 Ευρώ.

ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΕΧΟΥΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!

Γνωρίζεις ότι...

• Ο Κυπριακός Σύνδεσµος Καταναλωτών αποτελείται από
τους ίδιους τους καταναλωτές;

• Λειτουργούµε γραφεία εξυπηρέτησης καταναλωτών στην
Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφο; Καθηµερινά
συµβουλεύουµε τους καταναλωτές, τους ενηµερώνουµε,
χειριζόµαστε τις καταγγελίες τους και πολλές φορές
διαµεσολαβούµε για άµεση επίλυση των προβληµάτων τους;

• Διενεργούµε και δηµοσιεύουµε συγκριτικές δοκιµές
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, όπως κινητά τηλέφωνα,
πλυντήρια, φωτογραφικές µηχανές, ηλεκτρικές σκούπες
καθαρισµού, MP3, αντηλιακές κρέµες και πολλά άλλα;

•  Εκδίδουµε  το  περιοδικό  «Ο  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ» και
ανανεώνουµε την ιστοσελίδα µας  σε εβδοµαδιαία βάση;

Γίνε Μέλος του
Κυπριακού Συνδέσµου
Καταναλωτών

• Συνεργαζόµαστε µε διεθνείς οργανισµούς καταναλωτών και
υλοποιούµε πολλά προγράµµατα, αναβαθµίζοντας έτσι την
τεχνογνωσία του προσωπικού µας σε θέµατα που σχετίζονται
µε την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωµάτων σου;

• Λειτουργούµε τις Σχολές Ενηλίκων Καταναλωτών σε όλες τις
πόλεις τις Κύπρου, παρέχοντας δωρεάν φοίτηση σε όλους τους
ενδιαφερόµενους καταναλωτές;

• Διενεργούµε έρευνες λιανικών τιµών προϊόντων στα  σηµεία
πώλησής τους;

• Οργανώνουµε πολλές διαλέξεις, σεµινάρια και εκδηλώσεις
στα αστικά κέντρα αλλά και στην ύπαιθρο, ενηµερώνοντας τους
καταναλωτές για τα θέµατα που τους απασχολούν;
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