ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 3942
ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
ΘΔΜΑ

BOLD OGILVY, COSMOTE
Κ/Ξ ΠΤΡΖΝΑ 2, ΟΣΔ
SPOT THOMPSON, VODAFONE
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“WIND TELLAS - Κινηηό + ηαθερό + Internet Δ 1”

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ
ΤΝΘΔΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ
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SPOT THOMPSON
VODAFONE
VODAFONE
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Δ. ΗΑΜΖ
Ε. ΜΔΕΑΝ
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CREAM
WIND
TELLAS
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ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππφςε ηεο ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ ειέγρνπ πνπ
ππνβιήζεθαλ απφ ηηο εηαηξίεο BOLD OGILVY / COSMOTE, Κ/Ξ ΠΤΡΖΝΑ 2 / ΟΣΔ θαη SPOT
THOMPSON / VODAFONE θαη απνθάζηζε ηε ζπλεμέηαζε ηνπο ιφγσ ηαχηηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο
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θαζψο θαη ηελ έθδνζε εληαίαο απφθαζεο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη απνθπγήο ελδερφκελσλ
αληηθάζεσλ θαη παξεξκελεηψλ.
Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ηα δχν ππφ θξίζε ηειενπηηθά (δηάξθεηαο 44’’ & 52’’), αλαιπηηθά δε ηφζν ηα θείκελα
πνπ εθθσλνχληαη φζν θαη ηα φζα γξαπηά αλαθέξνληαη θαη νκφθσλα θαηέιεμε ζηελ άπνςε φηη ην
πξντνληηθφ κέξνο θαη ησλ δχν ηαηληψλ είλαη ζην ζχλνιν ηνπ αζαθέο, αφξηζην, γεληθφινγν, ζε θάπνηα
ζεκεία αλαιεζέο θαη σο εθ ηνχηνπ παξαπιαλεηηθφ γηα ηνλ θαηαλαισηή.
πγθεθξηκέλα:
Α. Ο ηζρπξηζκφο «…για να μιλάρ δωπεάν από ηο κινηηό και ηο ζηαθεπό ζος…» θαη «δωπεάν ομιλία»
(ζηελ θάξηα) δελ ηεθκεξηψζεθε αθνχ πξνυπνηίζεηαη ρξέσζε (πάγην WIND θαη πάγην TELLAS) γηα ηνλ
θαηαλαισηή, ψζηε λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηελ πξνζθνξά.
Δπηπιένλ, ε δηαηχπσζε «…από ηο κινηηό και ηο ζηαθεπό ζος…» δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ε
ππεξεζία πξνζθέξεηαη γηα θάζε θηλεηφ θαη γηα θάζε ζηαζεξφ, γεγνλφο πνπ φπσο πξνέθπςε δελ είλαη
αιεζέο αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνξά κφλν 1 θηλεηφ WIND θαη 1 ζηαζεξφ TELLAS. Δπηζεκαίλεηαη
φηη ηα supers πνπ αλαθέξνπλ ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ δελ είλαη επαλάγλσζηα θαη δελ κπνξνχλ λα
γίλνπλ αληηιεπηά.
Β. Οη ηζρπξηζκνί, ζην ιεθηηθφ «…και για να έσειρ έκπηωζη έωρ 50%...» θαη ζηα supers «20-50%
έκπηωζη…», «οικογενειακό ππόγπαμμα 10%» θαη «έκπηωζη ανηί επιδόηηζηρ έωρ 20%», δελ
ηεθκεξηψζεθαλ θαζψο ε έθπησζε πνπ παξέρεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν δηαθεκηδφκελν πξντφλ είλαη
κφλν 20%, ελψ νη πξφζζεηεο εθπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αθνξνχλ άιιεο παξνρέο ηεο WIND θαη έηζη
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ παξαπιαλεηηθά.
Γ. Ο ηζρπξηζκφο «θέλω η οικογένεια να μιλάει δωπεάν», ζην πιαίζην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δηαθεκηζηηθψλ θαη ζπλδπαδφκελνο κε ηελ φιε ηδέα θαη δνκή ηνπο, δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε ηνπ
ζπκπεξάζκαηνο φζσλ έρνπλ πξνεγεζεί θαη επέρεη ηελ έλλνηα ηεο ππφζρεζεο ηεο εηαηξίαο πξνο ηνλ
θαηαλαισηή.
Γ. ην tvc δηάξθεηαο 44’’, ν ηζρπξηζκφο «…ηο ανοίγοςμε και ξεσνάμε να ηο κλείζοςμε…» είλαη
ππεξβνιηθφο θαη αζαθήο, θαζψο δεκηνπξγεί ηελ εζθαικέλε εληχπσζε φηη κπνξεί ν ρξήζηεο ηνπ
πξντφληνο λα κηιάεη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαη θαλέλα θφζηνο.
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Δ. ε θαλέλα απφ ηα δχν ηειενπηηθά δελ αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε 12κελεο παξακνλήο ζην
δηαθεκηδφκελν πξντφλ, ε νπνία απνηειεί θαηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο νπζηψδε φξν πνπ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη ε ππφ έιεγρν επηθνηλσλία
WIND / TELLAS κπνξεί λα παξαπιαλήζεη, πξνζθξνχεη ζηα άξζξα 3.2, 5, 7 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη δελ
κπνξεί λα ζπλερίζεη λα πξνβάιιεηαη σο έρεη.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.

