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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου και
αξιολόγησε τα στοιχεία και επιχειρήματα που διατυπώθηκαν.
Η Επιτροπή συνεκτιμώντας
Α) ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία αποτελεί μια loyalty campaign με στόχο το λανσάρισμα μιας
υπηρεσίας που αφορά άμεσα μόνο τους υφιστάμενους συνδρομητές VODAFONE,
Β) ότι το δεδομένο αυτό (η νέα υπηρεσία αφορά άμεσα μόνο τους υφιστάμενους συνδρομητές
VODAFONE) επικοινωνείται ξεκάθαρα και με έμφαση και
γ) ότι έχει προστεθεί η φράση «Πληροφορίες vodafone.gr και καταστήματα Vodafone» η οποία
παροτρύνει στην αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για τη διαφημιζόμενη υπηρεσία,
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ομόφωνα έκρινε ότι η υπό κρίση επικοινωνία ενημερώνει με επάρκεια χωρίς να είναι απαραίτητη η
προσθήκη διευκρινήσεων.
Επιπλέον, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι οι ισχυρισμοί «πληρώνοντας λιγότερο» και «εγγύηση
χαμηλότερης τιμής» τεκμηριώθηκαν επαρκώς, καθώς από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν
αποδείχθηκε ότι ο συνδρομητής VODAFONE που θα επιλέξει την υπηρεσία αυτή, θα επιβαρυνθεί
λιγότερο για την απόκτηση νέου smartphone κάθε χρόνο, σε σχέση με τη μη συμμετοχή του στην
υπηρεσία, ακόμα και ανεξάρτητα από την πιθανή μείωση τιμής κάποιας συγκεκριμένης συσκευής.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία δεν
προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της
παρούσας.
Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν
αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής,
προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

