„Cena wyjœciowa” w reklamach

Dnia 12 maja 2011 r. Trybuna³
Sprawiedliwoœci UE („Trybuna³”) wyda³
wyrok w sprawie C-122/10 istotny
szczególnie dla sektora retail. Dotyczy
on interpretacji dyrektywy 2005/29
o nieuczciwych praktykach handlowych,
która jest w Polsce implementowana
ustaw¹ z dnia 23 sierpnia 2007 r.
o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom
rynkowym. Trybuna³ stwierdzi³ m.in.,
¿e podanie przez sprzedawcê tzw. ceny
wyjœciowej (np. „cena od 2000 z³.”)
w zaproszeniu do dokonania zakupu
nie jest samo w sobie pominiêciem
wprowadzaj¹cym konsumenta w b³¹d,
a wiêc jest dozwolone.
Orzeczenie zapad³o w zwi¹zku z praktyk¹
podawania ceny biletów lotniczych, niemniej
jednak mo¿e zostaæ odniesione do wszystkich
rodzajów dzia³alnoœci gospodarczej.
Stan faktyczny przedstawia³ siê nastêpuj¹co.
Szwedzka agencja podró¿y zamieœci³a w prasie
og³oszenie o lotach samolotowych do USA.
Og³oszenie brzmia³o: „Nowy York od 7820 SEK”.
Rzecznik konsumentów zakwestionowa³
podawanie takiej ceny wyjœciowej (a nie koñcowej)
jako nieuczciw¹ praktykê. Agencja „broni³a siê”
twierdz¹c, ¿e jej og³oszenie nie by³o zaproszeniem
do dokonania zakupu. S¹d krajowy zwróci³ siê
wiêc o interpretacjê do Trybuna³u, który rozpatrzy³,
jaki komunikat handlowy – na gruncie dyrektywy
- nale¿y kwalifikowaæ jako „zaproszenie do
dokonania zakupu”, jakie cechy powinno mieæ
takie zaproszenie, jak nale¿y podawaæ cenê
i cechy reklamowanego produktu.
Najwa¿niejsze wnioski:
1. Zgodnie z dyrektyw¹ „zaproszenie do dokonania
zakupu” to komunikat handlowy okreœlaj¹cy:
• cechy produktu oraz jego cenê, w sposób
w³aœciwy dla u¿ytego œrodka komunikacji
handlowej i umo¿liwiaj¹cy w ten sposób
konsumentowi dokonanie zakupu.
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2. „Zaproszenie do dokonania zakupu” to szczególna
forma reklamy.
3. „Zaproszenie do dokonania zakupu” zostaje
z³o¿one ju¿ w chwili, gdy dostêpna jest
informacja na temat reklamowanego produktu
i jego ceny, a konsument mo¿e podj¹æ decyzjê
o zakupie; nie jest konieczne, aby reklama
wskazywa³a konkretny œrodek umo¿liwiaj¹cy
dokonanie zakupu, np. formularz zamówieniowy.
Nie jest konieczne, aby informacja/reklama by³a
umieszczona na zewn¹trz danego sklepu.
W zakres tego pojêcia bêd¹ wiêc wchodzi³y
ró¿ne og³oszenia, informacje handlowe, reklamy
i inne dzia³ania marketingowe.
4. W przypadku takiego zaproszenia, dyrektywa
nak³ada na przedsiêbiorcê obowi¹zki
informacyjne wobec konsumentów:
przedsiêbiorca ma informowaæ o istotnych
cechach produktu, swoich danych, cenie, itp.
5. Co do zasady dopuszczalne jest podanie tzw.
ceny wyjœciowej („cena od …”), czyli najni¿szej
ceny, za jak¹ reklamowany produkt mo¿e byæ
kupiony. Jest to uzasadnione w wypadkach,
gdy cena nie mo¿e zostaæ obliczona z góry (np.
obliczenie ceny koñcowej podró¿y uzale¿nione
jest od szeregu zmiennych: chwili rezerwacji,
dat i godzin podró¿y, warunków sezonowych).
6. Cechy produktu mog¹ byæ przedstawione ustnie
lub wizualnie. To samo przedstawienie mo¿e
dotyczyæ produktu dostêpnego w wielu wersjach.
7. Stopieñ szczegó³owoœci podania cech
charakterystycznych produktu mo¿e ró¿niæ
siê w zale¿noœci od rodzaju œrodka przekazu
(radio, TV, Internet, prasa).
8. Sprzedawca mo¿e poprzestaæ na podaniu
g³ównych cech produktu i odes³aæ dodatkowo
do swojej strony internetowej, gdzie zostan¹
one przedstawione wraz z cen¹ i innymi
postanowieniami umownymi.
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Niemniej jednak, Trybuna³ podkreœli³, ¿e analiza
konkretnych komunikatów handlowych to zadanie
s¹dów krajowych. Maj¹ one ustaliæ, czy podanie
ceny wyjœciowej, czy tylko niektórych g³ównych
cech produktu, pozwala ju¿ konsumentowi na
podjêcie œwiadomej decyzji dotycz¹cej transakcji,
a nadto, czy konsument dysponuje informacjami
wystarczaj¹cymi do identyfikacji/wyodrêbnienia
danego produktu spoœród wielu wersji.
Du¿o zale¿eæ bêdzie wiêc od podejœcia s¹dów
krajowych do tej kwestii.
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Podawanie „ceny wyjœciowej” us³ug b¹dŸ produktów
w reklamach nie musi zatem - ale mo¿e – zostaæ
uznane za pominiêcie wprowadzaj¹ce w b³¹d.

2

