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فروش خانه به خانه و بازاریابی تلفنی
بروشور اطالع رسانی در زمینه حقوق شما مطابق با قانون حمایت از مصرف کنندگان استرالیا

هنگام استفاده از خدمات فروش خانه به خانه و بازاریابان تلفنی از حمایت و 
محافظت بیشتری برخوردار هستید. این گونه خدمات فروش با نام توافق نامه 

های غیر داوطلبانه مصرف کنندگان شناخته می شوند.

توافق نامه غیر داوطلبانه مصرف کنندگان چیست؟
توافق نامه زمانی غیر داوطلبانه نامیده می شود که یک فروشنده،  بدون اینکه از 
ایشان خواسته باشید، نزد شما آمده یا با شما تماس بگیرد و قصد فروش محصول 

یا خدماتی با ارزش 100 دالر یا بیشتر را داشته باشد.

برای مثال، یک توافق نامه زمانی غیر داوطلبانه است که در نتیجه موارد زیر 
منعقد شود:

یک فروشنده به منزل شما مراجعه کند	   
یک بازاریاب تلفنی با شما تماس بگیرد	   
یک فروشنده در خیابان نزد شما بیاید	   

حمایت های موجود برای مصرف کنندگان
یک فروشنده که به منزل شما مراجعه می کند باید:

علت مراجعه خود را برای شما شرح دهد	 
مدرک شناسایی ارائه دهد	 
 به شما بگوید که می توانید در هر زمان که مایل بودید از وی بخواهید محل 	 

را ترک کن
 حقوق شما برای بهره مندی از دوره بررسی و تصمیم گیری را به اطالعتان 	 

برساند
 یک نسخه کتبی از توافق نامه را در اختیار شما قرار دهد که حاوی 	 

مشخصات تماس آنها باشد.

فروشندگان در چه زمان هایی می توانند تماس بگیرند؟
در زمان های زیر نباید با شما تماس گرفته شود:

روزهای یکشنبه یا تعطیالت رسمی	 
  روزهای کاری هفته، پیش از ساعت 9 صبح یا پس از ساعت 6 عصر 	 

)8 شب برای بازاریابی تلفنی( 

 پیش از ساعت 9 صبح یا پس از ساعت 5 بعدازظهر روزهای شنبه.	 

این ساعات برای همه انواع فروش خانه به خانه و بازاریابی تلفنی صادق است، 
حتی اگر قرارداد کمتر از 100 دالر ارزش داشته باشد.

شما می توانید از فروشنده خانه به خانه بخواهید تا در هر زمان که مایل بودید 
محل را ترک کند. آنان باید به درخواست شما احترام گذاشته و محل را فورًا 

ترک نمایند. اگر این کار را انجام ندادند، با پلیس تماس گرفته و موضوع را به 

سازمان محلی حمایت از مصرف کنندگان گزارش دهید. 

شما می توانید در هر زمان که مایل بودید تماس یک بازاریاب تلفنی را قطع کنید. 
 همچنین می توانید شماره تلفن خود را در لیست عدم تماس

)Do Not Call Register( به ثبت برسانید، که در این صورت تماس اکثر 
 بازاریابان تلفنی با شما غیر قانونی خواهد شد. به وب سایت

www.donotcall.gov.au مراجعه کنید. 

آیا می توانم از یک توافق نامه خارج شوم؟
اگر یک توافق نامه غیر داوطلبانه مصرف کنندگان را پذیرفته باشید، هنوز 10 

روز کاری فرصت دارید تا نظر خود را تغییر دهید و آن را فسخ نمایید. این مدت 
زمان، دوره بررسی و تصمیم گیری نامیده می شود.

اگر یک توافق نامه غیر داوطلبانه مصرف کنندگان را در دوره بررسی و تصمیم 
گیری فسخ کنید،  نباید هیچگونه هزینه ای پرداخت کنید.

اگر از طریق تلفن توافق نامه را پذیرفته باشید، موسسه یا شرکت طرف قرارداد 
باید طی پنج روز کاری توافق نامه کتبی را برای شما ارسال کند. دوره بررسی 

و تصمیم گیری از زمانی آغاز می شود که شما توافق نامه کتبی را دریافت کرده 
باشید.

شما نباید از حق خود برای بهره مندی از دوره بررسی و تصمیم گیری بگذرید. 
تالش فروشنده برای متقاعد کردن شما جهت گذشتن از این حق، عملی خالف 

قانون است. 

ارائه خدمات و کاال و پرداخت هزینه
بطور کلی در مورد توافق نامه های غیر داوطلبانه مصرف کنندگان، موسسه یا 

شرکت تأمین کننده نمی تواند حین دوره بررسی و تصمیم گیری هیچگونه کاال یا 
خدمات ارائه دهد یا وجه یا ودیعه ای دریافت نماید.

 ک استثنا برای این قانون وجود دارد- موسسه یا شرکت
می تواند در دوره بررسی و تصمیم گیری کاالهایی با ارزش حداکثر 500 دالر 

تأمین نماید. با این وجود، آنها نمی توانند وجهی برای این کاالها دریافت کنند.

اگر موسسه یا شرکتی در دوره بررسی و تصمیم گیری به شما کاال ارائه داد، 
شما در واقع تا زمانیکه قیمت آن را پرداخت نکرده باشید مالک آن محسوب نمی 
شوید. اگر مایل به فسخ توافق نامه در دوره بررسی و تصمیم گیری هستید، باید 
کاال را در شرایط مناسبی نگهداری کرده باشید و آن را با وضعیتی قابل قبول و 
مورد پذیرش شرکت به آنان تحویل دهید. اگر آنان کاال را طی 30 روز از شما 

تحویل نگرفتند، می توانید آن را به صورت رایگان نزد خود نگه دارید.

فسخ توافق نام
شما می توانید به صورت شفاهی یا کتبی توافق نامه غیر داوطلبانه مصرف 

کنندگان خود را فسخ نمایید. اگر اختالفی در زمینه فسخ شدن یا نشدن توافق نامه 
شما وجود داشته باشد، موسسه یا شرکت ملزم به اثبات معتبر بودن توافق نامه 

است.

برگه اطالع رسانی
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تمدید دوره بررسی و تصمیم گیری
دوره بررسی و تصمیم گیری به مدت سه ماه تمدید می یابد، اگر فروشنده یا 

بازاریاب تلفنی:

 خارج از ساعات مجاز فروش نزد شما بیاید یا با شما تماس بگیرد	 

 پس از درخواست شما مبنی بر ترک کردن ملک،  در محل باقی بماند	 

 علت مراجعه یا تماس را برای شما شرح ندهد	 

 مدرک شناسایی ارائه ندهد.	 

دوره بررسی و تصمیم گیری به مدت شش ماه تمدید می یابد، اگر فروشنده یا 
بازاریاب تلفنی:

 به شما اعالم نکند که حق استفاده از دوره بررسی و تصمیم گیری را دارید	 

 یک توافق نامه کتبی به شما ندهد	 

 مشخصات مربوط به نحوه برقراری تماس را در توافق نامه ذکر نکرده باشد	 

 طی دوره بررسی و تصمیم گیری کاال یا خدمات را به شما ارائه دهد	 

 در دوره بررسی و تصمیم گیری پول قبول یا درخواست کرده باشد.	 

اگر وارد یک توافق نامه غیر داوطلبانه مصرف کنندگان شده و تصور می کنید 
که اطالعات نادرست در زمینه حقوق تان به شما ارائه شده است، و مایل به فسخ 
توافق نامه خود هستید، برای دریافت راهنمایی بیشتر با سازمان محلی حمایت از 

مصرف کنندگان تماس بگیرید.

 Australian Capital Territory 
Office of Regulatory Services T. )02( 6207 0400

New South Wales 
NSW Fair Trading T. 13 32 20

Northern Territory 
Consumer Affairs T. 1800 019 319

Queensland 
Office of Fair Trading T. 13 QGOV )13 74 68( 

South Australia 
Consumer & Business Services T. 13 18 82

Tasmania 
Office of Consumer Affairs & Fair Trading T. 1300 654 499

Victoria 
Consumer Affairs Victoria T. 1300 55 81 81

Western Australia 
Department of Commerce T. 1300 30 40 54

 برای کسب اطالعات بیشتر٬ با سازمانهای محلی حمایت از مصرف کنندگان تماس بگیرید 
برای دریافت کمک در زمینه زبان با شماره 50 14 13 تماس بگیرید )یک مترجم مسلط به زبان خود درخواست کنید(.

کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف کنندگان استرالیا مسئولیت نظارت بر رقابت عادالنه تجاری و حمایت از مصرف کنندگان را در داخل کشور بر 
عهده دارد و در شماره 502 302 1300 می توانید با آنها تماس بگیرید.

برگه اطالع رسانی
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