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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ
αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «6 ρξόληα νιόθιεξε / πιήξε εξγνστασηαθή εγγύεσε», ε Δπηηξνπή νκόθσλα
έθξηλε όηη από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο όζνλ αθνξά ην ραξαθηεξηζκό
«εξγνστασηαθή», αθνύ όπσο απνδείρζεθε ε εγγύεζε γηα ην ζύλνιν ησλ 6 εηώλ παξέρεηαη από
εηαηξείεο ηνπ νκίινπ NISSAN MOTOR Co Ltd.
Δληνύηνηο, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε παξαπάλσ δηαηύπσζε είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ
θαηαλαισηή ηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη ε NISSAN πξνζθέξεη ζηελ ηηκή αγνξάο ησλ δηαθεκηδόκελσλ
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απηνθηλήησλ εγγύεζε 6 εηώλ, γεγνλόο πνπ δελ είλαη αθξηβέο, θαζώο θαηά ηε δηαδηθαζία πξνέθπςε όηη
κόλν ηα 3 πξώηα ρξόληα είλαη δσξεάλ, ελώ γηα ηα επόκελα 3 ρξόληα (ηα νπνία πξναηξεηηθά κπνξεί λα
επηιέμεη ν αγνξαζηήο) ππάξρεη επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό παξαβηάδνληαη ηα
άξζξα 3, 5 & 7 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη ε επηθνηλσλία πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 5 εκεξώλ.
ρεηηθά κε ηηο ππόινηπεο ππό θξίζε θξάζεηο:
«αιιάδεη νξηστηθά τελ αγνξά στα ειαυξά υνξτεγά»,
«ρξπσή επηταγή»,
«κείωσε τηκώλ + απόσπξσε + ρξπσή επηταγή» θαη
«πξνιάβετε τώξα τηο εμειίμεηο στηο εθζέσεηο NISSAN»
ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη απνηεινύλ δηαθεκηζηηθνύο ηζρπξηζκνύο νη νπνίνη ηεθκεξηώζεθαλ
επαξθώο, δελ κπνξνύλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή θαη δελ παξαβηάδνπλ ηα όξηα ηεο
δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο.
Σέινο, ε Δπηηξνπή επηζεκαίλεη όηη νη ππό θξίζε ηειενπηηθέο επηθνηλσλίεο NISSAN ζα πξέπεη άκεζα
λα ελαξκνληζηνύλ κε ηελ Οδεγία ηνπ ΔΔ όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε ησλ θπιηόκελσλ θαη ζηαζεξώλ
ηίηισλ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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.

