
TEXT 3

 Llegiu el text i, a continuació, exposeu la vostra opinió davant de les persones que examinen.

Comprar per Nadal

Per a estalviar a l’hora de fer les compres de Nadal, és important seguir tres eixos bàsics com 

planificar, comparar i escalonar.

Planifiqueu les compres: per evitar compres impulsives, és important saber el que es busca i el que 

es necessita. Feu una llista, amb temps, relacionada amb els àmbits més importants, com l’alimentació, 

els regals i els joguets.

Compareu els preus: tingueu en compte que el preu d’alguns productes s’incrementa aquestes dates. 

Compareu els preus i la qualitat dels productes. No tots els productes estan d’oferta al mateix temps en 

tots els establiments.

Escaloneu les compres: és important repartir les compres i aprofitar les oportunitats que vagen sorgint, 

segons les necessitats. Compreu amb temps els aliments que es poden congelar o emmagatzemar  

i feu les reserves dels regals i dels aliments que, per les seues característiques, només podreu adquirir 

a darrera hora.

Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la vostra garantia. Si 

compreu un producte, recordeu que el canvi d’aquest per un altre no és obligatori, sinó una deferència 

comercial; si un producte és defectuós, teniu dret a la garantia i el tiquet de compra és el comprovant 

necessari a tots els efectes.

Compreu en línia amb garanties 

Feu les compres des d’una xarxa segura, com per exemple la de casa. Eviteu posar dades de pagament 

a través de WI-FI públiques. Si compreu per Internet, recordeu que teniu 14 dies per fer efectiu el dret 

de desistiment si el producte no s’ajusta a les vostres expectatives. Sempre s’ha de fer per escrit i de 

manera fefaent. Comproveu que al web apareix la raó social de l’empresa i l’adreça fiscal.
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