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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου και
αξιολόγησε τα στοιχεία και επιχειρήματα που διατυπώθηκαν.
Σύμφωνα με όσα κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «είναι ωραίο να έχεις το
πιο ολοκληρωμένο συμβόλαιο, σε τιμή που χαμηλότερη δεν υπάρχει» αναφέρεται σε σύγκριση
συγκεκριμένα του προγράμματος συμβολαίου VODAFONE RED1 με τον ανταγωνισμό και όχι γενικώς
των προγραμμάτων VODAFONE RED, γεγονός που από την παραπάνω διατύπωση δεν μπορεί να
γίνει αντιληπτό από τον καταναλωτή.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι από την παράλειψη αυτή είναι πιθανό να
προκληθεί σύγχυση ή / και παραπλάνηση του καταναλωτή και συνεπώς προκύπτει παραβίαση του
άρθρου 5 του ΕΚΔ-Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επιπλέον, από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο συγκριτικός
ισχυρισμός «σε τιμή που χαμηλότερη δεν υπάρχει» επικοινωνεί το μήνυμα ότι συνολικά στην αγορά
δεν υπάρχει προϊόν με χαμηλότερη τιμή, γεγονός που δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, καθώς όπως
προέκυψε διατίθεται από την εταιρεία WIND προϊόν με συγκρίσιμα χαρακτηριστικά σε τιμή χαμηλότερη
από αυτήν του VODAFONE RED1.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο σημείο αυτό προκύπτει παράβαση των
άρθρων 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε.
Οι ανάλογες τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν άμεσα, εντός 1 ημέρας από την κοινοποίηση της
παρούσης.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της
παρούσας.
Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν
αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής,
προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

