
A quen lle afecta as garantías?
Tanto a quen vende como a quen consume, excluíndo os contratos
realizados entre particulares.

A que productos se aplican?
A todo ben moble: vehículos, mobles, electrodomésticos, entre
outros, están amparados por ela, mais non os novos, senón tamén
os bens de segunda man e ate os chamados productos
consumibles ( pilas, baterías...). O nivel de protección vai máis
alá ao ampliar a garantía ás instalacións, sempre que estas se
recollan na compravenda dun producto e o vendedor se
responsabil ice ou se encargue da súa instalación.

Quedan excluídos das garantías.
Os bens adquiridos mediante venda xudicial.
A auga e o gas cando non estean envasados para a venda en
volume delimitado ou en cantidade 
determinadas.
Os bens de segunda man adquiridos en poxa administrativa
á que os consumidores poidan asistir l ibremente.

Causas de reclamación:
Que o ben adquirido non se axuste a descrición realizada por
que a vende.
Que o ben adquirido non teña as calidades que o consumidor
ou consumidora viu mediante unha mostra ou modelo.
Que non sexa apto para  un uso especial, sempre que a
empresa indicase que si o era despois de serlle pedido polo
comprador.
Que non presente a calidade e o comportamento esperado,
especialmente tendo en conta as declaracións públicas
(publicidade, folletos, etiquetaxe...) sobre as súas características
concretas feitas polo vendedor ou productora.

PODESE RECLAMAR SEMPRE QUE O
BEN NON SEXA CONFORME AO
CONTRATO.
Prazo de garantía:

A empresa vendedora responde das faltas de conformidade
que se manifesten nun prazo de dous anos desde a entrega.
Os bens de segunda man poderase pactar un prazo menor
entre as partes que non poderá ser inferior a un ano desde
a entrega.

Se a reclamación ou defecto se produce nos seis primeiros
meses posteriores á entrega,é a empresa vendedora a que
ten que probar que o producto non tiña ningunha falta. Logo
de que transcorran seis meses, será o consumidor ou
consumidora o que teña a carga de probar que o producto
no memento da entrega era desconforme.

Formas de saneamento ou
compensación:
Pódese esixir a reparación ou a substitución do produto, salvo
que unha destas opcións resulte imposible ou desproporcionada.
A rebaixa do prezo e a resolución do contrato, a elección do
consumidor, cando este non puidese esixir a reparación ou a
substitución e nos casos en que estas non se levaren a cabo
nun prazo razoable ou en maiores inconvintes para o consumidor.
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