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ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
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ΤΝΘΔΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

Σ. ΘΔΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟ
Ν. ΜΗΚΑΪΣ
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟΤ
Ο. ΠΑΠΑΓΟΓΗΑΝΝΖ
Μ. ΣΡΗΓΚΗΓΟΤ
Α. ΝΣΑΒΟ
Β. ΑΓΑΠΖΣΟ
Υ. ΜΠΟΕΑΣΕΗΓΖ
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ΔΓΔΔ
ΓΔ
ΓΔ
BOLD OGILVY
ΓΔΡΜΑΝΟ
ΓΔΡΜΑΝΟ
ΓΔΡΜΑΝΟ

Λ. ΠΑΝΟ
Τ. ΚΟΜΔΣΑΣΟΤ
. ΗΓΔΡΖ
Κ. ΓΚΗΝΖ

SPOT THOMPSON
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

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.
Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαηέιεμε ζηελ νκόθσλε
άπνςε όηη ν ηζρπξηζκόο «μόνο στη VODAFONE θα βρεις τα υθηνότερα smartphones» - πνπ γηα ην
κέζν θαηαλαισηή ζεκαίλεη όηη ζε θαλέλα θαηάζηεκα δελ πσιείηαη θακία ζπζθεπή smartphone
θζελόηεξα απ’ όζν ζηα θαηαζηήκαηα VODAFONE – είλαη απόιπηνο θαη δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο,
αθνύ απνδείρζεθε όηη ππάξρνπλ ζπζθεπέο smartphone ζην δίθηπν ΓΔΡΜΑΝΟ κε ρακειόηεξε ηηκή,
αθόκε θαη ηελ εκέξα ηνπ ιαλζαξίζκαηνο ηεο επηθνηλσλίαο VODAFONE.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δπηζεκαίλεηαη όηη εμαίξεζε απνηειεί ε ζπζθεπή VODAFONE JOY, ε νπνία ηεθκεξηώζεθε πιήξσο όηη
είλαη ε θζελόηεξε ηεο αγνξάο.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη θάπνηα από ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
ππό θξίζε επηθνηλσλία δελ πξνζθέξνληαη πιένλ θζελόηεξα από ηε VODAFONE ζε ζρέζε κε ην
δίθηπν ΓΔΡΜΑΝΟ, θαζώο νξηζκέλεο ηηκέο ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ δηαθνξνπνηήζεθαλ (κεηώζεθαλ) κεηά ηελ
εκέξα 1εο πξνβνιήο ηνπ ηειενπηηθνύ.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία VODAFONE
ζηα πξναλαθεξζέληα ζεκεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε ηνλ θαηαλαισηή, πξνζθξνύεη ζην
άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο άκεζα.

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.

