ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 3889
ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
ΘΔΜΑ

CREAM, WIND
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“VODAFONE CU”

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ

Α / 3884 / 26.01.2009
27.01.2009
Α / 3889 / 28.01.2009

ΤΝΘΔΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

Νη. ΜΗΚΑΪΣ
Μ. ΚΑΡΑΣΔΡΓΗΟΤ
Μ. ΦΩΣΗΟΤ
Ν. ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ
Γ. ΔΡΗΦΖ
Δ. ΗΑΜΖ
Π. ΒΟΤΣΑ
Ε. ΜΔΕΑΝ
Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΑΚΟ

ΔΓΔΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ
ΔΓΔΔ
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Λ. ΠΑΝΟ
Τ. ΚΟΜΔΣΑΣΟΤ
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SPOT THOMPSON
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VODAFONE

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ
παξνπζηάζζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία.
Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «πληρώνεις 9€ μόνο μία υορά και έτεις να μιλάς, να γράυεις,
αλλά και να σερυάρεις υοσλ όλο το τρόνο» είλαη ηδηαίηεξα πηζαλό λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα
ζπκπεξάζκαηα, κε βάζε όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ.
πγθεθξηκέλα, ε ελδερόκελε παξαπιάλεζε εληνπίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ελώ ε βαζηθή ππόζρεζε ηεο
ππό έιεγρν επηθνηλσλίαο είλαη όηη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο πιεξώλεη κόλν κία θνξά ην ρξόλν 9€ (γηα
1000 ιεπηά νκηιίαο, 1000 sms θαη 30 ΜΒ), αληίζεηα θαηά ηε ζπδήηεζε πξνέθπςε όηη απαηηνύληαη
θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο θαη νξηζκέλεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, όπσο ε ππνρξέσζε αγνξάο θάξηαο αμίαο
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3€ θάζε κήλα γηα ηνπο ππόινηπνπο 11 κήλεο. Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν όξνο απηόο, πνπ αλαθέξεηαη
ειιηπώο θαη δε γίλεηαη εύθνια αληηιεπηόο, είλαη ζεκαληηθόο γηα ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη
ζα έπξεπε λα επηθνηλσλείηαη κε ηελ ίδηα βαξύηεηα ηνπ θπξίνπ κελύκαηνο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ αλαθεξόκελνο ηζρπξηζκόο
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3, 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη ε
επηθνηλσλία πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο.
ύκθσλα ην άξζξν 9.γ ηνπ Καλνληζκνύ ε απόθαζε απηή είλαη άκεζα εθηειεζηή.

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.

