REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMISIONI I MBROJTJES SE KONSUMATOREVE

VENDIM
Nr. 1, Date 7.10.2009

Komisioni i Mbrojtjes se Konsumatorëve me pjesëmarrjen e:
-

Znj. Anila Jani
Z. Bashkim Sykja
Znj. Marsida Xhaferllari
Z. Altin Goxhaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Ne mbledhjen e tij te datës 7.10.2009, mori ne shqyrtim ankesën me nr. prot. 2, te
datës 01.10.2009, te paraqitur nga Kompania Vodafon Albania SH.A, ne lidhje me dy
spote publicitare te transmetuara ne disa kanale televizive nga Kompania AMC SH.A.
U konstatua se nuk u paraqit asnjë përfaqësues nga kompania AMC, lajmëruar me ane
te shkresës nr. 2/1, dt. 5.10.2009.
1. Komisioni pas shqyrtimit te publicitetit për tarifat e Albakartës, qe fillon me
paraqitjen e tre djemve te veshur me bluza me ngjyre jeshile, te kuqe dhe te verdhe,
duke folur me telefonat e tyre celulare dhe qe ka për qellim te tregoje epërsinë e
tarifave te rrjetit celular AMC ndaj tarifave te rrjeteve te tjerë,
VËREN SE:
Referuar pikës 1 te nenit 25, te ligjit nr. 9902, dt. 17.04.2008 “Për mbrojtjen e
konsumatorëve”, ky publicitet, është praktike tipike e nje publiciteti krahasues.
Sipas references te mesiperme ky publicitet, ne mënyrë te hapur ose ne mënyrë te
nënkuptuar identifikon tregtare, mallra ose sherbime te ofruara prej tyre dhe nuk
eshte i lejuar për arsyet e mëposhtme:
 është çorientues, sepse ka gjasa te mashtrojë konsumatorin mesatar, duke
qene keshtu ne kundershim me piken 2/a te nenit 25;
 nuk krahason objektivisht karakteristika te rëndësishme, te verifikueshme
dhe përfaqësuese te shërbimit te ofruar (te dhëna te krahasueshme mbi te
njejten baze), duke qene keshtu ne kundërshtim me piken 2/c te nenit 25.
PËR KËTO ARSYE:
Komisioni mbështetur ne nenin 52, pika 4 dhe nenin 55, pika a, te Ligjit nr. 9902,
dt. 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, si dhe ne piken 6/c te VKM nr.
1444, date 22.10.2008

VENDOSI:
Te ndalohet transmetimi i publicitetit ne lidhje me tarifat e Albakartës, ne formën e
tij te deritanishme, ne te gjitha mjetet e komunikimit (televizion, internet, radio,
gazeta, billborde etj), duke nisur ora 13.00 e datës 9 tetor 2009, pasi është ne
kundërshtim me ligjin nr. 9902, dt. 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”.
2. Komisioni pas shqyrtimit te publicitetit ne lidhje me mbulimin dhe cilësinë e
sinjalit, qe fillon me paraqitjen e disa te rinjve ne një ashensor dhe qe ka për
qellim te tregoje epërsinë e mbulimit dhe te fortësisë se sinjalit te rrjetit celular
AMC, ndaj te rrjeteve te tjerë operues,
VËREN SE:
Është e nevojshme te mblidhen te dhëna te tjera plotesuese nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektronike dhe Postare, perpara marrjes se nje vendimi
përfundimtar.

KRYETAR I KOMISIONIT

ANILA JANI

