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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο θαη αμηνιόγεζε
όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Ζ Δπηηξνπή, κε δεδνκέλν όηη ην απηνθίλεην SKODA πνπ εκθαλίδεηαη ζην tvc θηλείηαη θαη επηδεηθλύεηαη
ζε έλα εθηόο πόιεο θπζηθό πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα «απαηηεηηθό» γηα έλα ζπκβαηηθό SUV απηνθίλεην,
έθξηλε όηη ν θαηαλαισηήο αβίαζηα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ην δηαθεκηδόκελν απηνθίλεην
δηαζέηεη θίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο. Ζ εληύπσζε απηή εληζρύεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ζε πιάλα
ηνπ tvc αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 4Υ4.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όκσο, ζύκθσλα κε όζα ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ε αλαθεξόκελε ηηκή «16.990 €» αληηζηνηρεί
κόλν ζηε δηθίλεηε έθδνζε ηνπ Skoda Yeti.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ζπλδπαζκόο ηνπ δεκηνπξγηθνύ ηεο
ηαηλίαο (νπηηθό θαη ιεθηηθό) κε ηελ αλαγξαθόκελε ηηκή πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ αθνύ
κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζε εζθαικέλεο εληππώζεηο γηα ηε ζέζε/αμία ηνπ Skoda Yeti ζηελ
θαηεγνξία ηνπ θαη άξα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Καλνληζκό
πξνζεζκηώλ.
ρεηηθά κε ηηο θαηαρσξήζεηο, ε Δπηηξνπή έιαβε ηε δηαβεβαίσζε από ηελ πιεπξά TEAM ATHENS θαη
ΒΗΑΜΑΡ όηη ε θαηαρώξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ειέγρνπ (εκ. εκθ. 17/11/2009 & 26/11/2009)
δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ. πλεπώο, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε κε βάζε ηνλ
Καλνληζκό λα κελ ηελ αμηνινγήζεη.
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαρώξεζε πνπ πξνζθνκίζζεθε ζηε ζπλεδξίαζε από ηελ TEAM ATHENS /
ΒΗΑΜΑΡ θαη ε νπνία πξόθεηηαη λα θπθινθνξήζεη άκεζα, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε αλαγξαθόκελε ηηκή
«16.990 €» κπνξεί λα αλαθέξεηαη κόλν σο ηηκή εθθίλεζεο, αθνύ δελ ηζρύεη σο έρεη γηα όια ηα κνληέια
Skoda Yeti.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

