
O agasallo equivocado e a reclamación

Na nosa historia de hoxe, o fillo menor da familia Cibernauta buscaba un agasallo

para  os  aniversarios  da  súa  irmá  e  por  deixarse  levar  polas  ofertas,  acabou

pagando por un produto que nunca chegou.

O  feito  de  realizar  as  nosas  compras  en  tendas  físicas  ou  percorrernos  grandes

superficies buscando o mellor prezo para un produto, é cada vez menos común entre os

consumidores.  Buscar  un  mellor  prezo  a  través  de  Internet  ou  recibir  as  mellores

ofertas nos nosos dispositivos é xa unha realidade nos nosos fogares.

O caso da familia Cibernauta non é unha excepción. O noso protagonista, o fillo menor,

atopábase pensando en que regalar á súa irmá maior polos seus aniversarios.



Sabía que a súa irmá quería o novo modelo de tablet que saíra ao mercado facía unhas

poucas semanas, pero o seu prezo escapábase do seu orzamento. Con todo, non cesou

no seu empeño e aproveitou que a súa familia dispoñía dunha conta en “Shopzone”, un

dos marketplace máis famosos.

Como era de esperar, alí estaba. Este novo modelo era un produto moi demandado e

aparecía nas primeiras páxinas da web. Algúns, mesmo chegaban a ofertala cun 15% de

desconto fronte ao prezo orixinal.

Tras unha rápida ollada, unha das ofertas chamou a súa atención. Un dos vendedores

estaba á ofrecer a un 20% de desconto con gastos de envío incluídos! A oferta acababa

de ser publicada e o noso protagonista non podía perder esta oportunidade.

Colleu a súa tarxeta de crédito, fixo clic en “Comprar”, meteu os

seus  datos  bancarios  e  realizou  os  pasos  necesarios  para

completar  a  compra.  Ao  momento,  chegoulle  un  correo

dicíndolle  que  a  data  de  entrega  sería  un  día  antes  dos

aniversarios da súa irmá. Era perfecto!

Os  aniversarios  da  súa  irmá  chegou e  o  noso  protagonista  non  puido  darlle  o  seu

agasallo que tanta ilusión ía facer porque non chegou. Deixou pasar uns días e nada, o

seu pedido seguía sen chegar.

Tratou de contactar co vendedor varias veces sen éxito. Este non daba sinais de vida e

cando investigou o seu perfil descubriu que se rexistrou na web recentemente e apenas

tiña información na súa descrición.

Que debemos facer se somos vítimas dunha fraude?

O  primeiro  que  debemos  facer  é  contactar  co  departamento  de  soporte  do

marketplace onde fixeches a túa compra, diranche como actuar nestes casos.

O noso protagonista  enviou  unha mensaxe  ao email  de  contacto que viña  na web:

(Exemplo  de  email  de  contacto  dunha  tenda)  Os  responsables  de

atención ao cliente da plataforma déronlle o soporte que necesitaba, informándolle

sobre as políticas de protección ao cliente contra fraudes e reembolsos. Neste caso,

tivo sorte, pero non sempre ten por que ser así.



Ante  unha  fraude  ou  estafa,  lembra  sempre  que  INCIBE  facilítanos  un  portal  para

reportar este tipo de estafas (https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes). Tamén

nos permite estar ao tanto das últimas noticias sobre estafas en liña grazas aos seus

boletíns (https://www.osi.es/es/newsletter).

Outro paso fundamental é falar co noso banco para que cancele o cargo na nosa conta.

Se, por exemplo, o noso produto non chegou a tempo e temos a sospeita de que fomos

vítimas dunha estafa, o noso banco pode cancelar devandito pago para non perder o

noso diñeiro ou tratar de recuperalo.

Finalmente, é recomendable denunciar a fraude do que fósemos vítima ante as Forzas e

Corpos de Seguridade do Estado (FCSE) (https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude).

En definitiva, os pasos que habería que dar son:

- Gardar toda a información relacionada coa fraude.

- Notificar ao responsable, neste caso, o marketplace.

- Formalizar denuncia ante as FCSE.

Que ocorre se o produto chega roto, defectuoso ou non é o

que esperabamos?

Sempre dependerá da plataforma onde xestionamos a compra e das súas políticas de

devolucións e reembolsos. Xeralmente dependerá de:

- As condicións do produto devolto.

- O tempo no que se realiza a devolución.

- O método que usásemos para compralo.

As condicións de reembolso adoitan permitir a devolución, a condición de que o produto

sexa devolto antes dun tempo determinado. Unha vez pasado este límite, non adoitan

devolver o diñeiro.
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Con  todo,  no  caso  dos  marketplaces,  poida  que  estas  condicións  varíen  segundo  o

vendedor. Por este motivo, debemos ter especial coidado á hora de adquirir produtos

en liña e revisar as condicións establecidas por eles. No caso de que a compra non fóra

nun  marketplace,  e  fose  unha  tenda  virtual  fraudulenta,  non  contariamos  con

condicións de devolucións e reembolso.

Afortunadamente, o fillo da familia Cibernauta puido resolver o seu problema e, grazas

ao soporte das tendas en liña, aprendeu cales son os seus dereitos como consumidor,

ademais  de  coñecer  as  pautas  básicas  que  debe  coñecer  para  non  volver  deixarse

enganar.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


