ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 4045
ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
ΘΔΜΑ

CREAM, TELLAS
UPSET, HELLAS ON LINE
BBDO ATHENS, FORTHNET
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“CONN-X TALK”

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ
ΤΝΘΔΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

Α / 4040 / 08.09.2009
Α / 4041 / 09.09.2009
Α / 4042 / 09.09.2009
15.09.2009
Α / 4045 / 17.09.2009

Ο. ΓΡΑΚΑΚΖ
Μ. ΑΝΓΑΛΖ
Γ. ΕΑΛΟΚΧΣΑ
Γ. ΔΡΗΦΖ
Α. ΣΡΟΤΑ
Υ. ΜΖΛΗΧΝΖ
Ε. ΜΔΕΑΝ

ΔΓΔΔ
ΔΓΔΔ
ΓΔ
ΓΔ
CREAM
TELLAS
TELLAS

Υ. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ
Κ. ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟΤ
Γ. ΚΑΡΑΜΖΣΟ

UPSET
HELLAS ON LINE
HELLAS ON LINE

Π. ΓΔΧΡΓΗΣΖ
Σ. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ

BBDO ATHENS
FORTHNET

Π. ΒΔΝΔΣΖ
Α. ΦΗΡΑΚΖ

Κ/Ξ ΠΤΡΖΝΑ ΗΗ
ΟΣΔ

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππφ έιεγρν επηθνηλσλία θαη έιαβε ππφςε ηεο ηηο
ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ειέγρνπ θαη φζα πξνθνξηθά αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καηαξράο ε Δπηηξνπή απνθάζηζε, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ, ηε ζπλεμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ειέγρνπ
ιφγσ ζπλάθεηαο θαη ηελ έθδνζε εληαίαο απφθαζεο γηα ηελ απνθπγή επαλαιήςεσλ θαη ηπρφλ
παξεξκελεηψλ.
Ζ Δπηηξνπή έθξηλε φηη νη ζπγθξηηηθνί ηζρπξηζκνί «CONN-X TALK υπερέχει», «υπεροχή CONN-X» θαη
«…(CONN-X) ό,τι καλύτερο υπάρχει» είλαη ππεξβνιηθνί θαη δελ ηεθκεξηψζεθαλ επαξθψο, θαζψο απφ
ην ζπλδπαζκφ ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δελ απνδείρζεθε ε ππεξνρή ηνπ
ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα.
Γηα ην ιφγν απηφ ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη ηρπξηζκνί είλαη
πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ εζθαικέλεο εληππψζεηο ζηνλ θαηαλαισηή, πξνζθξνχνπλ ζηα άξζξα 5.2, 8
θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ αλαιφγσο εληφο 2 εκεξψλ.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη ε πξνυπφζεζε χπαξμεο ζχλδεζεο CONN-X, πξνθεηκέλνπ λα είλαη
αιεζήο ε πξνβαιιφκελε ηηκή ησλ 14,90€ ην κήλα, είλαη νπζηψδεο πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή. Με ηνλ ηξφπν φκσο πνπ επηθνηλσλείηαη είλαη πηζαλφ
λα κελ γίλεη αληηιεπηή θαη έηζη λα πξνθιεζεί παξαπιάλεζε, ηδηαίηεξα ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ δελ
είλαη ήδε ζπλδξνκεηέο CONN-X .
Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη ζην ζεκείν απηφ ε επηθνηλσλία πξνζθξνχεη
ζην άξζξν 3.2 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο εληφο 2 εκεξψλ.

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.
Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο.

