
Các phương thức mua sắm hàng hóa và dịch vụ tại 
Úc khác biệt với nhiều quốc gia khác. Tại Úc, người 
tiêu dùng có các quyền hạn và được bảo vệ nếu có 
rắc rối khi mua hàng hóa và dịch vụ. 

Biết được quyền hạn của mình sẽ giúp quý vị có 
quyết định sáng suốt hơn trong khi mua sắm tại 
cửa hàng hoặc qua trang mạng.

NSW Fair Trading
fairtrading.nsw.gov.au

10 bí quyết hàng đầu 
Quyền hạn của quý 
vị khi mua sắm
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Top 10 Tips - Your shopping rights



Các bí quyết tiện dụng này giúp quý vị quyết định và tránh gặp 
rắc rối khi mua sắm hàng hóa và dịch vụ:

1. Mua sắm: Mua đồ điện 
Khi quý vị mua sắm đồ điện hoặc thiết bị gia dụng lớn như tủ 
lạnh hoặc máy giặt, nhớ dạo qua nhiều tiệm và so sánh giá cả và 
chất lượng với các tiệm khác. Mua đúng những gì mình cần, và 
với giá mình có thể kham nổi. Hỏi lấy biên nhận để làm chứng 
cớ của việc mua hàng, để phòng hờ trường hợp quý vị cần trả 
lại, sửa chữa hoặc đổi sản phẩm. Giữ biên nhận ở nơi an toàn 
hoặc chụp hình biên nhận.

2. Trả lại tiền, thay thế hoặc sửa chữa
Kiểm tra chính sách trả lại tiền (refund) của cửa hàng trước khi 
mua. Nếu có vấn đề gì với món hàng đã mua, quý vị có thể được 
trả lại tiền, thay thế món khác hoặc sửa chữa tùy theo vấn đề đó 
là lớn lao hoặc nhỏ nhặt. Ví dụ: nếu là vấn đề nhỏ nhặt, cửa hàng 
có thể sửa chữa miễn phí thay vì trả lại tiền hoặc thay thế.

Nên nhớ: Một doanh nghiệp không bị buộc phải trả lại tiền nếu 
quý vị đổi ý, nếu quý vị thấy nơi khác bán rẻ hơn, hoặc vì quý vị 
không thích nữa hoặc quý vị đã biết rằng món hàng có hư lỗi 
trước khi mua.

3. Mua hàng từ cá nhân
Nếu quý vị mua hàng từ cá nhân (ví dụ ở buổi bán đồ cũ 
(garage sale)), thì sự bảo vệ dành cho quý vị (là người tiêu dùng) 
sẽ bị hạn chế.

Hàng hóa cũ có thể không có chất lượng tốt và cũng không an 
toàn như sản phẩm mới. Có thể việc tốt hơn là hãy chi thêm 
chút đỉnh tiền để mua sản phẩm mới. Nên suy nghĩ kỹ trước khi 
mua hàng hóa cũ. NSW Fair Trading không thể giải quyết tranh 
chấp của việc buôn bán giữa những người tiêu dùng với nhau.

4. Mua sắm trực tuyến
Khi mua hàng trên mạng, chỉ nên mua từ các trang mạng an 
toàn mà có biểu tượng một cái khóa đã đóng, trong phần địa 
chỉ kế bên địa chỉ trang mạng, ví dụ: . Nếu quý vị mua sắm 
với một doanh nghiệp trực tuyến của Úc, tất cả các quyền hạn 
của quý vị là người tiêu dùng, đều được áp dụng. Các quyền hạn 
của quý vị cũng có thể áp dụng khi mua từ một doanh nghiệp 
trực tuyến từ nước ngoài, dù rằng có thể khó khăn trong việc 
yêu cầu họ sửa chữa, thay thế hoặc trả lại tiền; vì doanh nghiệp 
có địa điểm ở nước ngoài. Nhớ kiểm tra số điện thoại và địa chỉ 
email của người bán, và đọc chính sách của họ về việc trả hàng 
và hoàn tiền.

5. Dấu hiệu ‘No refunds’ (Không trả lại tiền) ở các tiệm
Một bảng trong tiệm đề ‘No refunds’ (Không trả lại tiền) là điều 
bất hợp pháp vì đã diễn dịch sai quyền hạn của quý vị nếu sản 
phẩm đó bị hư lỗi chẳng hạn. Tuy nhiên, một bảng đề như sau là 
hợp pháp: ‘No refund for incorrect choice’ (Không trả lại tiền nếu 



chọn sai) hoặc ‘No refund if you change your mind’ (Không trả lại 
tiền nếu quý vị đổi ý).

6. Thuê hàng hóa dài hạn hoặc định kỳ
Nhiều cửa tiệm có cho thuê hàng hóa định kỳ (ví dụ từng tháng) 
hoặc có hợp đồng dài hạn (lease); chẳng hạn như đồ điện, máy 
tính và các thứ gia dụng. Việc thuê hoặc thuê dài hạn hàng hóa 
thường được xem như là phương cách rẻ tiền hơn, nhưng qua 
thời gian có thể tốn kém hơn các cách trả tiền khác. Cần phải trả 
thêm khoản tiền lớn trước khi quý vị có thể làm chủ món hàng. 
Nên đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trước khi ký vào 
thỏa thuận.

7. Các cuộc điện thoại tiếp thị
Việc tiếp thị qua điện thoại, bằng cách nhân viên bán hàng gọi 
điện thoại đến quý vị, là hình thức rất phổ biến của việc tiếp thị 
mà các công ty dùng để bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Nếu quý vị 
không hiểu, hoặc không biết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ 
bán, thì nhớ đừng ký bất cứ thỏa thuận nào. Nếu nhận cuộc gọi 
từ nhân viên tiếp thị, cách tốt nhất để trả lời là “Please put me on 
your ‘do not call’ list” (Vui lòng đưa tên tôi vào danh sách ‘đừng 
gọi’ của quý vị). Quý vị cũng có thể đăng ký số điện thoại của 
mình với danh bạ ‘Do Not Call Register’ để khỏi nhận các cuộc 
gọi không mong muốn, hoặc gọi đến 1300 792 958 để đăng ký 
việc này. 

8. Các thỏa thuận miễn trả tiền lãi
Các thỏa thuận mua bán này cho phép quý vị đem hàng hóa về 
nhà ngay và trả tiền sau. Các điều khoản và điều kiện của loại 
thỏa thuận này có thể khó hiểu. Quý vị cũng có thể phải trả lãi 
suất cao nếu vào ngày tới hạn mà quý vị chưa trả tiền hết cho 
sản phẩm. Trước khi ký vào loại thỏa thuận này, điều quan trọng 
là hiểu được các khoản tiền mình phải trả trước khi bị áp dụng 
các khoản trả tiền có lãi suất cao.

9. Gia hạn bảo hành
Bảo hành (warranty) là lời hứa của người bán hoặc nhà chế tạo 
về hàng hóa của họ. Đôi khi người bán hàng có bán ‘Extended 
warranty’ (Gia hạn bảo hành) là sự bảo hành phụ trội sau khi hết 
thời hạn bảo hành của nhà sản xuất. Trước khi mua gia hạn bảo 
hành, đọc kỹ các điều khoản và điều kiện để giúp quý vị quyết 
định xem có đáng trả thêm tiền hay không.

10.Nên làm gì nếu có trắc trở? 
Nếu có vấn đề với món hàng đã mua, trước tiên nên liên lạc 
người bán và giải thích vấn đề và cho biết quý vị muốn việc  
đó được giải quyết hoặc sửa chữa thế nào.

Nếu quý vị không đồng ý với người bán, hãy gọi đến  
NSW Fair Trading qua số 13 32 20 hoặc gửi khiếu nại đến  
trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên lạc người bán 
để giúp thương lượng một giải pháp cho quý vị.
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Muốn biết thêm thông tin 
Muốn biết thêm thông tin về quyền hạn trong việc mua sắm,  
và các quyền hạn khác của người tiêu dùng, xem vi-đê-ô  
My Consumer Rights (Các quyền hạn của người tiêu dùng)  
qua mười một (11) ngôn ngữ cộng đồng kể cả Anh ngữ, tại  
youtube.com/NSWOFT
Quý vị có thể truy cập tất cả các tài liệu ngôn ngữ cộng  
đồng của chúng tôi qua phần dịch thuật của trang mạng  
NSW Fair Trading. 

TTY
1300 723 404

dành cho những người 
khiếm thính

Trợ giúp ngôn ngữ 
13 14 50

(yêu cầu một thông dịch 
viên nói tiếng Việt)

Nhấn nút ‘thích’ (like) chúng tôi qua Facebook
facebook.com/FairTradingNSW

Theo dõi (follow) chúng tôi qua Twitter 
twitter.com/NSW_FairTrading

Xem các vi-đê-ô của chúng tôi trên YouTube
youtube.com/NSWOFT

NSW Fair Trading
13 32 20

fairtrading.nsw.gov.au

•   Mua sắm và các đảm bảo 
cho người tiêu dùng

•   Thuê, mua, bán nhà

•   Xây cất và tân trang  
nhà cửa

•   Sinh sống trong chung 
cư và cộng đồng 

•   Làng hưu trí 
(retirement villages)

•   Hợp tác xã, hiệp hội, và gây 
quỹ từ thiện

•   An toàn sản phẩm

•   Giải quyết tranh chấp

NSW Fair Trading – Chúng tôi làm gì


