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consumer rights 
been breached?

Vai Tavas patērētāja 
�esības ir �kušas 
pārkāptas?
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Experienced problems with 
goods or services purchased 
(online), problems with your 
car rental abroad, problems 

or holidays? 

Vai Tev ir gadījušās 
problēmas ar �ešsaistē 
iegātādām precēm vai 
pakalpojumiem, problēmas 
ar auto nomu ārzemēs, 
problēmas ar lidojumiem, 
naktsmītnēm vai tūrisma 
pakalpojumiem? 

Ļauj mums to atrisināt!
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1 First you have to check 
your consumer rights. 

 consumer right
breached? We can't help 
you further, but you 
have learned something 
new today!

 after consulting
a trust worthy website 
on consumer rights, 
you found out that you 
are indeed entitled to 
complain? 

Did you buy within 
the European Union? 
You can check  
for instance an  
ECC Website.  
www.eccbelgie.be

Did you buy outside 
the EU?  
EU consumer protec-
tion will probably not 
be applicable to your 
contract! 

Vispirms pārbaudi 
savas patērētāja �esības. 

Vai Tu iegādājies 
preces/pakalpojumus 
Eiropas Savienībā? 
Pārbaudi!

           pēc informācijas
pārbaudes uz�camā 
�mekļvietnē par 
patērētāju �esībām, 
Tu uzzināji, ka esi �esīgs 
iesniegt sūdzību? 

Jā,            patērētāju �esības 
ir pārkāptas, bet iepirkies 
ārpus ES. Diemžēl mēs 
šoreiz nevarēsim 
palīdzēt, to�es Tu šodien 
uzzināji ko jaunu! 

Nē, Vai Tu iepirkies ārpus 
Eiropas Savienības? 
Esi uzmanīgs! 
ES patērētāju 
aizsardzības noteikumi 
visdrīzāk nebūs 
piemērojami Tevis 
noslēgtajam līgumam!
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:-€ 
Try next

Did you pay by your 
credit card? Then we 
would recommend you 
to contact your bank 
or credit card company 
for a chargeback. 
Go to number 7

solution found yet

:-
Problem solved!

Well, then contact your trader 
with this infor mation and  

Did you purchase on 
a platform  or used 
a payment service 

com      p laint handling 
mechanism? Than try 
this complaint handling 

Cen�es sazinā�es ar 
komersantu un mēģini 
atrisināt strīdu.

Problēma atrisināta!

Lieliski!
Mēģini tālāk

Vai Tu iepirkies 
pla�ormā    vai izmantoji 
maksājumu pakalpojumu, 
kas piedāvā iekšējo strīdu 
risināšanas mehānismu? 
Tad vispirms izmēģini to 
iesniegt tur.

Vai norēķinājies ar 
maksājumu kar�? Tad 
mēs iesakām sazinā�es ar 
savu banku vai maksājumu 
kartes izdevējkompāniju 
par reklamāciju. 
Dodies uz nr.

Nē
Risinājuma vēl nav
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2 Let’s see which services can 
help you with your problem.

4 Out of court 
dispute 
settlement 
schemes

3 Local ECC 5 Enforcement 
 authorities

6 Court 7 Bank

Apska�sim, kādi      pakalpojumu 
sniedzēji Tev var palīdzēt. 

Izlīgums Cits risinājums

Vietējais ECC Ārpus�esas 
strīdu 
risinātājs

Uzraudzības 
iestāde

Tiesa Banka
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you

trader

trader

 Find the right service that can 
help you with your problem.

Or?

Is it a national issue? 
You can either go for an 
out of court settlement 
mechanism  or for 
a national / domestic 
consumer organisation.

4

Is the company 

European country?  
Go to number 3 and 
contact your ECC.

Did you purchase 
from a company that 
is based in a country 
where there is no 
ECC? Then ECC-Net is 
not able to help.
There is an ECC in all 
EU Member States, 
Iceland, Norway and 
the UK.

Atrodi pareizo      pakalpojumu 
sniedzēju, lai atrisinātu savu 
problēmu. 

Vai komersants ir 
reģistrēts citā Eiropas 
vals�? 
Dodies uz nr.       un 
sazinies ar savu vietējo 
ECC.

Nē

Vai tas ir vietējais 
komersants? 
Tu vari vērs�es pie
ārpus�esas strīdu
risinātāja    vai 
nacionālajā uzraudzības 
iestādē. 

Vai Tu iegādājies no 
komersanta, kurš nav 
no valsts, kurā ir savs 
ECC birojs? Tad 
ECC-Net nevarēs Tev 
palīdzēt. 
Eiropas Patērētāju Centri 
ir visās ES dalībvals�s, 
Islandē, Norvēģijā un 
Apvienotajā Karalistē. 
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3 Your local ECC amicable 
solution or can refer you to the right service.

Or?* ;-(*

ECC-Net gives you 
advice and helps you 
solve your complaint 
with your trader in 
another European 
Union state, Norway, 
Iceland or the UK. 

ECC-Net informs you 
that the trader doesn’t 
look very trustworthy. 

5
ECC-Net was not able to 
resolve your case, and 
you've been advised to 
go to court? 

6

ECC-Net can guide you 
to the right redress 
or enforcement 
mechanism if needed.
Go to number 4 

Tavs vietējais ECC var palīdzēt rast risinājumu vai 
novirzīt Tevi pie atbilstošākā palīdzības sniedzēja.

Vajadzības gadījumā 
ECC-Net var Tevi 
novirzīt pie ārpus�esas 
strīda risinātāja. 
Dodies uz nr.

f

ECC-Net informēs Tevi, 
ja šķi�s, ka komersants 
neizskatās uz�cams. 

ECC-Net nespēja 
atrisināt Tavu problēmu 
un Tev �ka ieteikts 
vērs�es �esā? 

f

ECC-Net sniedz Tev 
padomus un palīdz 
atrisināt strīdu ar 
komersantu citā ES 
vals�, Islandē, 
Norvēģijā vai 
Apvienotajā Karalistē. 

Lieliski!
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4 In Europe there are a lot of Alternative Dispute Resolution (ADR) 
bodies which handle consumer complaints outside of court.

ODR platform

ADR entities :-
Yes there is one, and 
my case got solved! 

:-€ 
No, there is no 
competent ADR body 
for me. 

 further
guidance under number 

6

if there is a specialised 
body that can help you 
with your case. ADR 
bodies are recognised by 
the various governments.

the ODR platform.

Eiropā ir daudzi Ārpus�esas strīdu risinātāji (ADR), 
kas patērētāju sūdzības izskata ārpus �esas. 

vai ir kāda specializēta 
iestāde, kas var 
palīdzēt Tavā lietā. ADR 
struktūras �ek atzītas 
no dažādu valdību 
puses. Tu vari tās visas 
atrast ODR pla�ormā.

Pārbaudīsim
Jā, viena bija un lieta 
ir atrisināta!

Urā!
Nē, Tavai lietai nav 
atbilstošas kompetentās 
ADR struktūras. 

Tu vari atrast  tālāku 
padomu zem nr.
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5 You got trapped?  
 You can go to your local competent authority

And you can write a negative review on a forum.

Next time, before 
you buy online, visit 

and see if the com-
pany is trustworthy!

But what about your 
lost money? You could 
consider going to court, 
but then the trader needs 
to exist (legal establish-
ment and not bankrupt 
or ceased trading). If you 
are considering going to 
court, go to number 6

Or did you pay by 
credit card? Then 
try the chargeback 
procedure through 
your bank or credit card 
company. 7

Vai iekri� slazdā? 
Tu vari vērs�es savā vietējā uzraudzības iestādē, lai 
iesniegtu sūdzību. Tāpat, uzraks� arī nega�vu atsauksmi par 
komersantu, lai ar to var iepazī�es ci� patērētāji.

Nākamreiz, pirms iepēr-
cies �ešsaistē, apmeklē 
www.webshopcheck.be 
un pārliecinies vai 
uzņēmums ir uz�cams. 

Bet kā ar Tavu pazaudēto 
naudu? Tu varētu 
apsvērt iespēju vērs�es 
�esā, bet tādā gadījumā 
komersantam ir jābūt 
likumīgai darbībai, nevis 
maksātnespējai vai 
pārtrauktai darbībai. Ja 
Tu apsver iespēju do�es 
uz �esu, apska� nr. 

Vai Tu norēķinājies ar 
maksājumu kar�? Tad 
pamēģini reklamācijas 
procesu savā bankā vai 
maksājumu kartes 
izdevējkompānijā. 
Dodies uz nr.
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6  Still unresolved? 
 Well then courts might be 

your way out. 

For individual claims 
there are 2 European 

procedures for cross-
border cases. They are 
called the European 
Small Claims Procedure  
and the European Order 
of Payment . 

For collective actions 
Are you not the only 

this company? Check 
if there are means of 
collective redress in your 
country.

 that 
the competent 
courts and the costs 

the national rules in 
the Member States.

 on your 
local ECC’s website.

The procedures are 
carried out via a distance, 
and not too costly. 

Vēl joprojām nav atrisināts? 
Tad �esa varētu būt izeja. 

Vai Tu zināji, ka 
kompetentās �esas un 
to izmaksas atšķiras 
saskaņā ar dalībvalstu 
nacionālajiem 
norma�vajiem ak�em? 

Individuālām prasībām 
ir pieejamas 2 
vienkāršotas Eiropas 
�esu procedūras 
pārrobežu strīdiem. Tās ir 
Eiropas Maza Apmēra 
prasību procedūra    un 
Eiropas Maksājuma 
rīkojumu procedūra.

Šīs prasības �ek ska�tas 
rakstveidā procesā un 
nav pārāk dārgas. 

Vairāk informācijas 
Tavā vietējās ECC 
�mekļvietnē. 

Par kolek�vajām 
prasībām
Vai Tu neesi vienīgais 
patērētājs, ko ir 
ietekmējis konkrētais 
komersants? Pārliecinies 
vai Tavā vals� ir pieejami 
kolek�vās aizsardzības 
līdzekļi. 
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7  Paid with your credit card? 
 Then you have the option to get your money back 

through your bank or credit card company.

This is called charge-
back.  In some countries 
this is a legal right for 
the consumer, in other 
countries it is a voluntary 
service from the credit 
card company.  

Your ECC will be able 
to give you more 
information about this.

3

:-  
Yes I did, and  
I got my money 
back. 

Norēķinājies izmantojot savu maksājumu kar�? 
Tad Tev ir iespēja atgūt naudu vēršo�es savā bankā vai 
maksājumu kartes izdevējkompānijā. 

Tā ir reklamācija. 
Dažās vals�s patērētājam 
ir likumīgas �esības, citās 
vals�s tas ir brīvprā�gs 
pakalpojums no 
maksājumu karšu 
izdevējkompānijām. 

Tavs vietējais ECC Tev 
varēs sniegt vairāk
informācijas. 
Dodies uz nr. 

Jā, es to izdarīju un 
man atmaksāja 
samaksāto naudu. 

Jā!
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to your consumer 
issue?

Atradi risinājumu 
savai patērētāja 
problēmai? 
Ierodies finiša taisnē. 
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Your rights as a consumer do not stop at the border. 

ECC Belgium
Hollandstraat 13
1060 Brussels
+32 (0)2 542 33 46

@eccbelgium.be
www.eccbelgium.be

The network of 30 European 
Consumer Centres (ECCs) 
empowers consumers to know 
their rights and to take full 
advantage of the opportunities 

ECC-Net‘s legal experts assist 
consumers to solve their 
cross-border problems free of 
charge by providing strong legal 
expertise.

© 2020 – European Consumer Centre Belgium 
All rights reserved. Requests and inquiries 
concerning translation, reproduction and 
adaptation rights should be addressed to  

@eccbelgium.be.

This factsheet was funded by the European 
Union’s Consumer Programme (2014-2020). 
The content of this factsheet represents the 
views of the author only and it is his/her sole 

the views of the European Commission and/
or the Consumers, Health, Agriculture and 
Food Executive Agency (CHAFEA) or any other 
body of the European Union. The European 
Commission and the Agency do not accept any 
responsibility for use that may be made of the 
information it contains.
ECC Belgium exists thanks to the support of 
the European Union, FPS Economy & OIPC asbl 
(Test Achats).

Co-funded by 
the European Union

Tavas patērētāja �esības nebeidzas pie valsts robežas. 

Eiropas Patērētāju Centru �kls (ECC-Net), 
kuru veido 30 Eiropas Patērētāju Centri 
(ES dalībvalstu, Norvēģijas, Islandes un 
Apvienotās Karalistes), dod patērētājiem 
iespējas uzzināt savas �esības un 
izmantot Vienotā �rgus priekšrocības. 
ECC-Net eksper� palīdz patērētājiem bez 
maksas risināt viņu pārrobežu problēmas, 
sniedzot kvalita�vu juridisko palīdzību. 

Eiropas Patērētāju 
informēšanas centrs
Brīvības iela 55 - 207, 
Rīga, LV- 1010
Tālrunis: +371 67388625
info@ecclatvia.lv
h�ps://www.ecclatvia.lv

© 2020 - Eiropas Patērētāju centrs Beļģijā 
Visas �esības aizsargātas. Pieprasījumi un 
jautājumi par tulkošanas, reproducēšanas un 
pielāgošanas �esībām ir jāadresē 
communica�on@eccbelgium.be.

Šo faktu lapu finansēja Eiropas Savienības 
Patērētāju programma (2014. – 2020. Gads). Šīs 
faktu lapas saturs atspoguļo �kai autora viedokli, 
un tā ir �kai viņa/viņas atbildība; nevar uzska�t, 
ka tas atspoguļo Eiropas Komisijas un/vai 
Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un 
pār�kas izpildaģentūras (CHAFEA) vai kādas citas 
Eiropas Savienības struktūras viedokli. Eiropas 
Komisija un Aģentūra neuzņemas nekādu 
atbildību par tajā ietvertās informācijas 
izmantošanu.
ECC Beļģijā pastāv pateico�es Eiropas Savienības, 
FPS Economy & OIPC atbalstam.
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