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Hãy làm theo các mẹo vặt hữu ích này để có được một Giáng Sinh không  
phiền toái:

khởi sự làm một kế hoạch tiết kiệm cho Giáng sinh với các ngân sách thực tế về quà cáp, thức ăn v.v.

dạo quanh và so sánh giá cả với các cửa hàng khác
hãy nhớ, các giao dịch mua bán miễn trả lãi suất không phải là miễn phí tổn và có thể dẫn đến lệ phí 
liên tục 
hãy xét đến việc mua trả góp thay vì dùng thẻ tín dụng, để khỏi phải trả tiền lãi 

hãy sử dụng thẻ mua hàng hoặc mua quà trước ngày hết hạn vì các cửa hàng sẽ không chấp nhận các 
thẻ này một khi đã quá hạn 

trước khi mua bất cứ thứ gì, hãy kiểm tra về chính sách bồi hoàn tiền (refund policy) của cửa hàng đó 

hãy hỏi lấy giấy biên nhận (receipt) và cất giữ kỹ, để phòng khi có gì trục trặc và quý vị cần trả lại món 
hàng đó; cũng nên chụp hình biên nhận để lưu giữ dài hạn
khi mua sắm trên mạng, chỉ giao dịch với những người bán hàng và trang mạng có uy tín để tránh bị 
lừa gạt

khi mua sản phẩm từ nước ngoài, hãy luôn kiểm tra xem việc sửa chữa có thể thực hiện tại Úc hay 
không

đảm chắc món đồ chơi mình mua là thích hợp và an toàn đối với tuổi của con em mình.

Bồi hoàn tiền, thay thế hoặc sửa chữa
Nếu có vấn đề với thứ gì đã mua, thì quý vị có thể được bồi hoàn tiền, thay thế hoặc sửa chữa; tùy theo vấn đề đó 
là nhỏ nhặt hoặc quan trọng. Vậy quý vị nhớ giữ các biên nhận!
Thông thường, nếu vấn đề đó nhỏ nhặt và có thể giải quyết, nhà cung cấp có thể đề nghị việc sửa chữa, thay thế 
hoặc bồi hoàn tiền. 
Nếu vấn đề đó nghiêm trọng hơn và không thể giải quyết trong một thời gian hợp lý, thì quý vị có thể: 
• trả lại món hàng và được bồi hoàn tiền hoặc lấy món hàng thay thế, hoặc 

• giữ lại món hàng và đòi bồi thường cho việc giảm giá trị món hàng do vấn đề đó gây ra. 

Hãy nhớ chọn cẩn thận khi mua hàng bởi luật pháp không quy định quý vị được hưởng bồi hoàn nếu quý vị chỉ vì 
đổi ý hoặc đã quyết định sai trong việc mua hàng. 

Trả góp (lay-bys)
Trả góp (lay-by) có thể là phương cách dễ dàng trong việc mua thứ gì mình muốn, bằng cách cho phép trả góp 
trong một khoảng thời gian.
Người bán hàng phải đưa cho quý vị một văn bản nêu ra các điều khoản, khoản tiền đặt cọc đã trả, các ngày hạn 
trả tiền, lệ phí phải trả khi muốn chấm dứt thỏa ước (termination charges) và khoản tiền mà quý vị còn nợ. 
Nhớ đảm chắc rằng quý vị đọc các điều khoản của việc trả góp trước khi ký kết để biết rằng mình đã ký kết những gì.

HÃY NHỚ: Giáng sinh đến chỉ một lần mỗi năm, nhưng việc tiêu xài quá lố và nợ nần có thể kéo 
dài cả đời.  
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