Zakaj smo uvedli
znak VIP TEST?

Kaj je neodvisno primerjalno
testiranje izdelkov in storitev?

Z njim želimo pomagati slovenskim potrošnikom pri
izbiranju kakovostnih in trajnostno naravnanih izdelkov
(energijsko varčnih, ekološko prijaznih ipd.)

Primerjalno testiranje je preverjanje istovrstnih izdelkov glede kakovosti, trajnosti,
uporabni vrednosti, pa tudi stroškov vzdrževanja in vplivov na okolje. Testiranje se
izvaja po mednarodno sprejetih metodologijah potrošniških organizacij, pri čemer
se preverja tudi skladnost z veljavnimi standardi in predpisi.

Kateri izdelki lahko
nosijo oznako VIP TEST?
Samo izdelki, ki so jih v okviru svojega testnega programa že preverile potrošniške
organizacije, testi pa so bili objavljeni v reviji VIP in na spletni strani www.zps.si.
Izdelke lahko z znakom opremijo proizvajalci, distributerji ali prodajalci testiranih
izdelkov, vendar le pod strogo določenimi pogoji, ki jih je za uporabo znaka
pripravila ZPS. S tem je zagotovljena objektivnost informacije.

Kateri izdelki že imajo
oznako VIP TEST?

Kako potekajo primerjalna
testiranja izdelkov in storitev?
Testiranja vodijo neodvisne potrošniške organizacije.
Ponudniki do konca testiranja ne vedo, da so njihovi izdelki/storitve na testu.
Pri testiranju sodelujejo neodvisni strokovnjaki, inštituti, laboratoriji, skupine
potrošnikov ....
Izdelke anonimno kupimo v trgovini, storitve anonimno preverimo. Na preizkusih
sodelujejo zgolj izdelki/storitve, ki so na voljo vsem potrošnikom.

Preverite na www.zps.si

Primerjalno testiranje se večinoma izvaja pod okriljem mednarodne organizacije
ICRT (International Consumer Research and Testing), ki združuje 40 potrošniških
organizacij (tudi ZPS) iz Evrope, ZDA, Azije in Avstralije in skrbi za enotno
metodologijo ter koordinacijo testiranja.
Ocena velja le za ta izdelek
Na testu je bilo 18 izdelkov
Najbolje ocenjeni izdelek je
dobil oceno 4,0
V reviji VIP št. 2 l. 2009 je objavljeno celotno besedilo
Ocena tega izdelka

Najbolj znani so testi gospodinjskih aparatov, izdelkov sodobne elektronike,
avtomobilskih otroških sedežev in pnevmatik, ...
Podrobni rezultati neodvisnih primerjalnih testov so objavljeni le v neodvisnih
potrošniških revijah in na spletnih straneh potrošniških organizacij (v Sloveniji
revija VIP oziroma spletna stran www.zps.si). Da se prepreči vpliv ponudnikov
na rezultate testiranja, v reviji za potrošnike in na spletnih straneh ni dovoljeno
objavljati oglasnih sporočil ponudnikov.

LESTVICA OCEN: ++ zelo dobro (4,5-5,5 točk); + dobro (3,5-4,4 točk); o povprečno (2,5-3,4 točk); – pomanjkljivo (1,5-2,4 točk); – – nezadovoljivo (0,5-1,4 točk)
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Neprofitna, neodvisna in mednarodno priznana
nevladna organizacija • Deluje od leta 1990 • Poslanstvo
so informirani in osveščeni potrošniki, ki poznajo in
uveljavljajo svoje pravice ter na drugi strani potrošnikom
naklonjena družba • Ustanoviteljica potrošniške revije VIP

Naše priporočilo
za dober nakup

KAJ MI NUDI ČLANSTVO V ZVEZI
POTROŠNIKOV SLOVENIJE?
VARNOST

pred potrošniškimi odločitvami se lahko posvetujete z nami;
ob težavah vam pomaga naša pravna pisarna

ZAUPANJE rezultati neodvisnih testiranj izdelkov v reviji VIP in na
www.zps.si vas vodijo do pravih potrošniških odločitev

ZNANJE s pravimi informacijami in nasveti na potrošniških poteh
PRIHRANEK DENARJA IN ČASA prihranite pri svojih

nakupih in času
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