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Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) bylų 

nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Varle“ veiksmų atitikties Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) reikalavimams. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

(1) Tyrimas dėl UAB „Varle“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 

reikalavimams pradėtas 2011 m. kovo 3 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S –49 (VI tomas 

b.l. 93-95), pagal 2011 m. sausio 7 d. gautą UAB „TC prekyba“, UAB „Pigu“ bei UAB „IMK LT“ 

(toliau – Pareiškėjai) prašymą įvertinti UAB „Varle“ (toliau ir Bendrovė) interneto tinklalapyje 

www.varle.lt skleidžiamų teiginių atitikimą Reklamos įstatymo ir Konkurencijos įstatymo 16 

straipsnio reikalavimams (Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą minėtu pagrindu) (I tomas 

b.l. 1-17). Pasak Pareiškėjų, UAB „Varle“ reklaminiai teiginiai: „Didžiausias kompiuterinės ir 

buitinės technikos pasirinkimas“; „<...> čia daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis 

kainomis“; „Išpardavimas lengva pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“, „Internetinė 

parduotuvė www.varle.lt Jums siūlo didžiausią pasirinkimą už priimtiniausią kainą“; 

„SVARBIAUSIA KAINA ŽEMIAUSIA“; „ŽEMIAU SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 666,-

“; „ŽEMIAU SAVIKAINOS Fotoaparatas PANASONIC TZ 888,-“ yra galimai klaidinantys, 

kadangi, Pareiškėjų duomenimis, UAB „Varle“ neturi didžiausio prekių pasirinkimo ir neparduoda 

jų žemiausiomis kainomis, taip pat, pasak Pareiškėjų, reklaminiuose teiginiuose nurodytos kainos 

nėra teisingos. Pareiškėjai pateikė, jų nuomone, tai patvirtinančius įrodymus. 

(2) Pareiškėjai taip pat nurodė, kad UAB „Varle“ savavališkai savo iniciatyva naudoja 

Pareiškėjų pavadinimus ir prekės ženklus paieškos sistemoje „Google“ pateikiant šiuos užrašus: 1) 

„azon│varle.lt; azon ir daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ 

paieškos sistemoje „Google“ įvedus žymenis „azon“ arba „azon.lt“; 2) „imk.lt│varle.lt; imk.lt ir 

daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ paieškos sistemoje 

„Google“ įvedus žymenį „imk.lt“; 3) „pigu.lt│varle.lt; www.pigu.lt ir daug kitų panašių prekių 

labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ paieškos sistemoje „Google“ įvedus žymenį 

„pigu.lt“. Pasak Pareiškėjų, remiantis jų pateikta Paieškos Variklių Optimizacijos (SEO/SEM) 

projektų vadovo išvada, užrašai: „azon│varle.lt“, „imk.lt│varle.lt“ bei „pigu.lt│varle.lt“ nėra 

automatiškai atsirandantys. Norint, kad ši žymė būtų naudojama interneto tinklalapio kode, 

tinklalapio kūrėjas ar valdytojas turi ją sąmoningai įrašyti. Pareiškėjų teigimu, tokiais UAB „Varle“ 

veiksmais sukeliama arba gali būti sukeliama painiava tarp UAB „Varle“ ir Pareiškėjų, yra 

klaidinami vartotojai, siekiama nesąžiningai pasinaudoti Pareiškėjų reputacija.  

(3) Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti nagrinėjamos reklamos davėją, sklaidos mastą, 

taip pat siekiama gauti paaiškinimus dėl Pareiškėjų nurodomų aplinkybių bei įvertinti nagrinėjamų 

reklaminių teiginių atitiktį Reklamos įstatymo reikalavimams. Šiuo tikslu tyrimo metu dėl 

informacijos pateikimo buvo susirašinėjama su UAB „Varle“ bei kitais ūkio subjektais, nagrinėjama 

interneto tinklalapyje www.varle.lt skleidžiama informacija, vertinama kita su nagrinėjamomis 

reklamomis susijusi informacija. 
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(4) Atsižvelgus į surinktą informaciją, tyrimo metu kaip galimai UAB „Varle“ iniciatyva 

ar interesais skleista klaidinanti reklama buvo nagrinėti šie reklaminiai teiginiai: 

1) „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos pasirinkimas“ – skleista nuo 2010 m. 

spalio 19 d. iki 2011 m. balandžio 14 d. interneto paieškos sistemoje „Google“ įvedus paieškos 

frazę „varle.lt“;  

2) „<...> čia daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis kainomis“ – skleista nuo 2010 

m. pradžios iki 2011 m. kovo 28 d. interneto tinklalapyje www.elektronika.lt;  

3) „Išpardavimas lengva pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“ – skleista nuo 2011 

m. sausio 25 d. iki 2011 m. sausio 31 d. tinklalapio www.varle.lt prenumeratoriams 

naujienlaiškiuose; 

4)  „Internetinė parduotuvė www.varle.lt Jums siūlo didžiausią pasirinkimą už 

priimtiniausią kainą“ – skleista interneto tinklalapyje www. skelbiu.lt;  

5) „ŽEMIAU SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 666,-“ ir „ŽEMIAU 

SAVIKAINOS Fotoaparatas PANASONIC TZ 888,-“ – skleista interneto tinklalapiuose 

www.varle.lt, www.youtube.com. ir www.facebook.com; 

6)  „SVARBIAUSIA KAINA ŽEMIAUSIA“ – skleista nuo 2010 m. lapkričio 17 d. iki 

2010 m. lapkričio 27 d. tinklalapio www.varle.lt prenumeratoriams naujienlaiškiuose;  

(5) Tyrimo metu kaip galimai UAB „Varle“ iniciatyva ar interesais skleisti lyginamosios 

reklamos reikalavimų neatitinkantys buvo nagrinėjami šie reklaminiai teiginiai:  

1) „azon│varle.lt; azon ir daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis 

parduotuvėje Varle.lt.“ – skleista apytikriai bent nuo 2010 m. spalio 19 d. iki 2011 m. gegužės 

vidurio paieškos sistemoje „Google“ įvedus paieškos frazes  „azon“ arba „azon.lt“;   

2) „imk.lt│varle.lt; imk.lt ir daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis 

parduotuvėje Varle.lt.“ – skleista apytikriai bent nuo 2010 m. gruodžio 20 d. iki 2011 m. gegužės 

vidurio paieškos sistemoje „Google“ įvedus paieškos frazę „imk.lt“;  

3) „pigu.lt│varle.lt; www.pigu.lt ir daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis 

parduotuvėje Varle.lt.“ – skleista apytikriai bent nuo 2010 m. gruodžio 20 d. iki 2011 m. gegužės 

vidurio paieškos sistemoje „Google“ įvedus paieškos frazę „pigu.lt“. 

(6) Vertinant minėtų reklaminių teiginių atitiktį Reklamos įstatymo reikalavimams tyrimo 

metu nustatytos toliau nurodytos su šiomis reklamomis ir jų skleidimu susijusios aplinkybės. 

 

1. Tyrimo metu nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados 

 

1.1. Dėl teiginio „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos pasirinkimas“ 

(7) Dėl reklaminio teiginio „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos 

pasirinkimas“ UAB „Varle“ nurodė, kad ji nežino didesnį kompiuterinės ir buitinės technikos 

pasirinkimą siūlančių bendrovių Lietuvoje, bei pažymėjo, kad remiantis viešai prieinama 

informacija, kai kurios bendrovės parduoda tik kompiuterinę techniką, tuo tarpu UAB „Varle“ – ir 

kompiuterinę, ir buitinę techniką. UAB „Varle“ teigimu, tokios internetinės parduotuvės kaip 

„Imk.Lt“, „Topo centras“, „Pigu.lt“ prekiauja tam tikro asortimento kompiuterine ir buitine 

technika, įsigyta iš tam tikrų tiekėjų, tuo tarpu UAB „Varle“ perka prekes ir iš papildomų tiekėjų, iš 

kurių neperka nė viena Lietuvos įmonė, todėl, UAB „Varle“ įsitikinimu, www.varle.lt parduodamų 

prekių asortimentas savaime yra didesnis nei kitų kompiuterinės ir buitinės technikos pardavėjų, be 

to, ji prekiauja 563 unikalių prekių ženklų prekėmis (VI tomas b.l. 147-151). Kitų duomenų, kurie 

pagrįstų minėto reklaminio teiginio teisingumą, UAB „Varle“ nepateikė. 2011 m. balandžio 14 d. 

Bendrovė nurodė, kad pakeitė minėtą reklaminį teiginį teiginiu „Milžiniškas kompiuterinės ir 

buitinės technikos pasirinkimas“. 

(8) Tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovės pateikti įrodymai nepatvirtina, kad UAB 

„Varle“ turi didžiausią prekių asortimentą pagal įvairias prekių ypatybes. Be to, pagal Pareiškėjų 

pateiktus duomenis nustatyta, kad vienas iš Pareiškėjų – UAB „TC prekyba“ reklamos skleidimo 

metu turėjo didesnį prekių pasirinkimą (asortimentą) negu UAB „Varle“ (I tomas, 74 b. l,;nuo II 

tomo iki IV tomo 29 b. l.). Atsižvelgus į tai, tyrimo metu padaryta išvada, kad šis teiginys gali būti 

laikomas klaidinančia reklama. 
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1.2. Dėl teiginio „<...> čia daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis kainomis“ 

(9) Pagrįsdama reklaminio teiginio: „<...> čia daugiau nei 30 000 technikos 

žemiausiomis kainomis“ teisingumą UAB „Varle“ pateikė unikalių prekių kortelės kopiją ir nurodė, 

kad interneto tinklalapyje www.varle.lt yra 56 841 unikalių prekių kortelė (VI tomas, b.l. 119). 

UAB „Varle“ teigimu, ši kortelė parodo, kiek unikalių prekių tiekėjai turi, tačiau jos nebūtinai gali 

būti tiekėjų sandėliuose, bei paaiškino, kad kiekvieną naktį yra įjungiamos kortelės su teigiamu 

prekių skaičiumi, t.y. kurių tiekėjai turi sandėliuose. Bendrovė pateikė tam tikrų dienų 

ekranvaizdžių kopijas iš kurių, pasak Bendrovės, matyti, kiek prekių sandėliuose turėjo tiekėjai 

konkrečiu metu (VI tomas 154-155 b.l.). UAB „Varle“ pažymėjo, kad prekių skaičius visada viršija 

30 000. Bendrovė teigė, kad nesaugo duomenų, kiek prekių kiekvieną dieną yra internetinėje 

parduotuvėje www.varle.lt, todėl gali pateikti informaciją tik koks prekių skaičius šioje interneto 

parduotuvėje yra einamąją dieną, kuris, pasak Bendrovės, taip pat gali svyruoti. UAB „Varle“ taip 

pat nurodė, kad minėtas reklaminis teiginys nuo 2011 m. kovo 28 d. nėra skleidžiamas. 

(10) Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Varle“ pateikti duomenys neparodo, kiek prekių 

realiai buvo internetinėje parduotuvėje www.varle.lt reklamos skleidimo laikotarpiu. Atsižvelgus į 

tai, tyrimo metu padaryta išvada, kad šis teiginys gali būti laikomas klaidinančia reklama. 

 

1.3. Dėl teiginio „Išpardavimas lengva pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“ 

(11) UAB „Varle“ nurodė, kad prieš skleisdama reklaminį teiginį „Išpardavimas lengva 

pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“ reklamoje nurodytų prekių kainas analizavo 

naudodamasi „Google“ paieškos sistemoje esančia kainų palyginimo sistema www.kainos.lt, taip 

pat prekybos centruose „Topo centras“, „Elektromarkt“, „BMS“, „SOHOS“. Taip pat Bendrovė 

analizavo ir parduotuves, prekiaujančias technika bei registruotas interneto tinklalapyje 

www.eshops.lt (VI tomas b.l. 145-146) UAB „Varle“ pažymėjo, kad dalis minėtoje reklamoje 

nurodytų prekių buvo unikalios ir parduodamos tik www.varle.lt internetinėje parduotuvėje, taip pat 

pažymėjo, kad beveik visos reklamoje nurodomos prekės buvo parduodamos už didmeninę kainą, 

todėl ši aplinkybė, pasak Bendrovės, pagrindžia reklaminio teiginio „Išpardavimas lengva 

pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“ teisingumą, tačiau tai patvirtinančių įrodymų UAB 

„Varle“ nepateikė.  

(12) Tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovės atlikta buitine ir kompiuterine technika 

prekiaujančių bendrovių kainų analizė apėmė tik kai kurių buitine ir kompiuterine technika 

prekiaujančių bendrovių kainų analizę, tačiau neapėmė visos kompiuterine ir buitine technika 

užsiimančių bendrovių rinkos analizės. Atsižvelgus į tai, tyrimo metu padaryta išvada, kad šis 

teiginys gali būti laikomas klaidinančia reklama. 

 

1.4. Dėl teiginio „Internetinė parduotuvė www.varle.lt Jums siūlo didžiausią pasirinkimą už 

priimtiniausią kainą“ 

(13) Dėl reklaminio teiginio „Internetinė parduotuvė www.varle.lt Jums siūlo didžiausią 

pasirinkimą už priimtiniausią kainą“ UAB „Varle“ nurodė, kad frazė „priimtiniausia kaina“ 

reiškia, jog vartotojai, apsilankę minėtame tinklalapyje ir neradę prekės už jiems priimtiną kainą, 

gali siūlyti savo kainą, spausdami ant nuorodos „Mūsų kaina Jums didoka? Siūlykite savo!“ (VI 

tomas b.l. 119). Nurodė, kad kai kuriais atvejais vartotojo pasiūlyta žemesnė prekės kaina būna 

priimtina ir prekė parduodama už vartotojo pasiūlytą kainą. Tačiau UAB „Varle“ nurodė, kad nėra 

šio reklaminio teiginio davėja, nes šį teiginį skelbimų interneto tinklalapyje www.skelbiu.lt galėjo 

patalpinti bet kuris asmuo. 

(14) Tyrimo metu nustatyta, kad vis dėlto reklaminis teiginys susijęs su UAB „Varle“ 

veikla bei galėjo būti skleidžiamas jos iniciatyva ir interesais, todėl reklamos davėja laikytina UAB 

„Varle“. Atsižvelgus į tai, tyrimo metu padaryta išvada, kad šis teiginys gali būti laikomas 

klaidinančia reklama. 

 

1.5. Dėl teiginių „ŽEMIAU SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 666,-“ ir „ŽEMIAU 

SAVIKAINOS Fotoaparatas PANASONIC TZ 888,-“ 

http://www.eshops.lt/
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(15) Dėl reklaminių teiginių „Žemiau savikainos Benzininis pjūklas MAKITA 666,-“ ir 

„ŽEMIAU SAVIKAINOS Fotoaparatas PANASONIC TZ 888,-“ UAB „Varle“ pateikė išrašą iš 

2010 m. lapkričio 23 d. įvykusio Lietuvos reklamos biuro arbitražo komisijos posėdžio (VI tomas, 

b.l. 173), kuriame buvo svarstytas UAB „Varle“ skleidžiamo teiginio „Žemiau savikainos“ 

atitikimas Lietuvos reklamos etikos kodeksui bei nuspręsta, kad teiginys „Žemiau savikainos“ 

nepažeidžia Lietuvos reklamos etikos kodekso. Arbitražo komisija Bendrovei rekomendavo 

reklamoje nurodyti prekių savikainą ir taip išvengti galimo vartotojų klaidinimo. 

(16) Tačiau atsižvelgus į tai, kad Lietuvos reklamos biuro arbitražo komisija savo 

sprendime vertino UAB „Varle“ reklamą tik dėl teiginio „žemiau savikainos“, tuo tarpu minėto 

teiginio vertinimas Reklamos įstatymo 5 straipsnio atžvilgiu buvo atliekamas dėl viso minėtų 

teiginių elementų, įskaitant ir dėl naudojamos frazės „žemiau savikainos“ bei pateiktų kainų, bei 

atsižvelgus į tai, kad UAB „Varle“ pateikė įrodymus, kokia yra reklamoje nurodyto fotoaparato 

Panasonic TZ savikaina (VI tomas 179 b.l.), tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių Benzininio 

pjūklo MAKITA savikainos bei reklamoje nurodytų prekių pardavimo kainų, tyrimo metu padaryta 

išvada, kad šis teiginys gali būti laikomas klaidinančia reklama. 

 

1.6. Dėl teiginio „Svarbiausia kaina žemiausia“ 

(17) UAB „Varle“ nurodė, kad teiginys „Svarbiausia kaina žemiausia“ buvo naudojamas 

vykdant atskiras trumpalaikes pardavimų akcijas kelioms prekėms, o prieš tai buvo išanalizuotos šių 

prekių kainos per „Google“ paieškos sistemą ir nė vienoje parduotuvėje prekių kainos nebuvo 

žemesnės (VI tomas b.l. 118). 

(18) Vis dėlto tyrimo metu nustatyta, kad šis teiginys yra abstraktaus pobūdžio ir 

vertintinas kaip UAB „Varle“ siekis siūlyti prekes žemiausia kaina. Atsižvelgus į tai tyrimo metu 

nenustatyta, kad Bendrovės skleidžiamas teiginys „Svarbiausia kaina žemiausia“ galėtų turėti 

klaidinančios reklamos požymių.  

 

1.5. Dėl galimai neleistinos lyginamosios reklamos teiginių „Google“ paieškos rezultatuose 

(19) Tyrimo metu nustatyta, kad interneto paieškos sistemoje „Google“ įvedus paieškos 

frazes „azon“, „azon.lt“, „imk.lt“ ar „pigu.lt“ paieškos rezultatuose atsirasdavo atitinkamai šie 

teiginiai „azon│varle.lt; azon ir daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje 

Varle.lt.“; „imk.lt│varle.lt; imk.lt ir daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje 

Varle.lt.“; „pigu.lt│varle.lt; pigu.lt ir daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis 

parduotuvėje Varle.lt“. 

(20) Dėl šių paieškos rezultatuose atsirandančių teiginių UAB „Varle“ paaiškino, kad ji 

nėra šių reklaminių teiginių davėja, tokios nuorodos į interneto tinklalapį www.varle.lt yra 

indeksuojamos trečios šalies – „Google Inc.“ iniciatyva, kuriai UAB „Varle“ negali turėti įtakos. 

Taip pat nurodė, kad dėl interneto tinklalapio www.varle.lt funkcionalumo, t. y. galimybės jame 

ieškoti atitinkamų prekių, jame esančio skyriaus „ko kiti ieškojo“ turinį kuria bet kuris interneto 

tinklalapyje naršantis asmuo, įvesdamas į konkrečius paieškos žodžius (VI tomas, b.l. 144).  

(21) Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad frazės „www.azon.lt│varle.lt“ atsiranda interneto 

tinklalapio varle.alfa.lt, kurio savininkė yra UAB „Alfa Media“, domeno pavadinime „Google“ 

paieškos sistemoje įvedus paieškos frazes „azon.lt“ bei „varle.lt“. Dėl šios frazės UAB „Varle“ 

nurodė, kad interneto tinklalapio www.varle.alfa.lt pagrindinis domenas priklauso UAB „Alfa 

Media“, nors minėto tinklalapio turinys yra perkeltas iš interneto tinklalapio www.varle.lt, nors 

pažymėjo, kad nėra reklaminio užrašo „azon.lt│varle.lt“ davėja. UAB „Alfa Media“ nurodė, kad 

nors ji ir yra interneto tinklalapio www.varle.alfa.lt savininkė, tačiau informaciją jame talpina UAB 

„Varle“. Tuo tarpu teisė kurti interneto tinklalapio www.varle.alfa.lt turinį suteikta reklamos 

paslaugų sutarties su UAB „UPG BALTIC“ pagrindu, su kuria sutartį turi sudariusi ir UAB 

„Varle“. 

(22) Tyrimo metu nustatyta, kad „Google“ paieškos rezultatuose pateikiami žymenys yra 

labai panašūs į ūkio subjektų – Pareiškėjų prekės ženklus. Tyrimo metu pagal Pareiškėjų pateiktus 

duomenis nustatyta, kad prekės ženklas „azon LT“ ir „www.azon.lt“ yra registruoti Pareiškėjo UAB 
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„TC prekyba“ valdybos pirmininko vardu. Prekės ženklo „IMK.LT“ savininkas taip pat yra vienas iš 

Pareiškėjų – UAB „IMK LT“, o prekės ženklo „pigu.lt“ savininkas yra UAB „Pigu“.  

(23) Nustatyta, kad tiek UAB „Varle“, tiek ir Pareiškėjai valdo internetines parduotuves, 

prekiaujančias iš esmės tokiomis pačiomis (elektroninės technikos) prekėmis, todėl laikytini 

konkurentais. 

(24) Tyrimo metu nustatyta, kad atskiri teiginiai: „azon│varle.lt; azon ir daug kitų panašių 

prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“; „imk.lt│varle.lt; imk.lt ir daug kitų panašių 

prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ ir „pigu.lt│varle.lt; pigu.lt ir daug kitų 

panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt“ yra matomi tarp „Google“ paieškos 

rezultatų kaip atskiros nuorodos ir šiuose teiginiuose nurodomi kitas įmones, UAB „Varle“ 

konkurentus, identifikuojantys prekės ženklai, todėl tyrimo metu šie teiginiai įvertinti kaip galimai 

lyginamoji reklama.  

(25) Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad minėti teiginiai paieškos sistemoje „Google“ 

galėjo atsirasti UAB „Varle“ iniciatyva, o toks reklaminių teiginių pateikimo būdas neatitinka 

reikalavimo lyginti prekes ar paslaugas, atitinkančias tuos pačius poreikius ar skirtas tiems patiems 

tikslams; gali sudaryti įspūdį, kad UAB „Varle“ ir Pareiškėjai yra glaudžiai susijusios įmonės; 

Bendrovė tokiu būdu nesąžiningai naudojosi konkurentų pavadinimais ir jų reputacija. 

(26) Atsižvelgus į tai, tyrimo metu padaryta išvada, kad minėti teiginiai gali būti laikomi 

neleistina lyginamąja reklama. 

 

2. UAB „Varle“ ir Pareiškėjų dėl tyrimo išvadų pateikti paaiškinimai  

 

(27) Tyrimo metu nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados buvo išdėstytos 

Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos skyriaus 2011 m. liepos 21 d. pranešime 

apie atliktą tyrimą 5S-32 dėl UAB „Varle“ veiksmų atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams 

(toliau – Pranešimas), kuris buvo pateiktas susipažinti Pareiškėjams ir UAB „Varle“, bei sudaryta 

galimybė susipažinti su tyrimo medžiaga. 

(28) UAB „TC prekyba“ 2011 m. rugpjūčio 17 d. raštu pateiktuose paaiškinimuose nurodė, 

kad sutinka su Pranešime padarytomis išvadomis. UAB „Varle“ paaiškinimus dėl tyrimo išvadų bei 

papildomus įrodymus pateikė 2011 m. rugpjūčio 18 d. Bendrovė nurodė, kad iš dalies sutinka su 

tyrimo išvadomis dėl klaidinančios reklamos, tačiau nesutinka, jog skleidė neleistiną lyginamąją 

reklamą.  

(29) UAB „Varle“ pripažino, kad pažeidė Reklamos įstatymą, skleisdama šiuos 

klaidinančius reklaminius teiginius: „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos 

pasirinkimas“, „<...> čia daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis kainomis“, „Išpardavimas 

lengva pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“, tačiau nurodė, kad pažeidimas turėtų būti 

pripažintas mažareikšmiu. 

(30) UAB „Varle“ nurodė, jog nepritaria tyrimo išvadai, kad Bendrovė yra reklaminio 

teiginio „Internetinė parduotuvė www.varle.lt Jums siūlo didžiausią pasirinkimą už priimtiniausią 

kainą“, skleisto internetiniame tinklalapyje www.skelbiu.lt, davėja, nes tiek fiziniai, tiek juridiniai 

kiti asmenys gali šiame tinklalapyje skelbti įvairaus turinio informaciją. Todėl, UAB „Varle“ 

nuomone, bet kuris asmuo galėjo įvesti reklaminį teiginį portale.  

(31) UAB „Varle“ taip pat nesutiko su tyrimo išvada dėl reklaminių teiginių „ŽEMIAU 

SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 666,-“ ir „ŽEMIAU SAVIKAINOS Fotoaparatas 

PANASONIC TZ 888,-“ klaidingumo ir pateikė papildomus įrodymus, jos nuomone, 

pagrindžiančius šių teiginių teisingumą. Buvo pateiktos sąskaitos faktūros (VII tomas, b.l. 40-43), 

kuriose nurodyta, už kokią kainą buvo parduodamos minėtos prekės.  

(32) Dėl galimai neleistinos lyginamosios reklamos UAB „Varle“ paaiškino, kad ji nėra 

minėtų reklaminių teiginių davėja. Nurodė, kad interneto tinklalapio www.varle.lt lankytojai gali 

sukurti bet kokius įrašus jame per paieškos laukelį, o po tam tikro laiko jų įvestos paieškos frazės 

atsiranda laukelyje „ko kiti ieškojo“. Jeigu www.varle.lt lankytojai suvedė paieškos laukelyje kelis 

kartus žodį, pavyzdžiui „pigu.lt“ ar bet kokį kitą žodį, jis po to atsirado laukelyje, rodančiame „ko 

kiti ieškojo“. Tuo tarpu „Google“ paieškos sistema, indeksuodama www.varle.lt tinklalapį, įskaitant 
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ir minėtas paieškos frazes, automatiškai susieja šias frazes su svetaine www.varle.lt. UAB „Varle“ 

nurodė, kad informacijos išlaikymo būdas interneto svetainės laukelyje „ko kiti ieškojo“ buvo 

specialiai suprogramuotas, tačiau sužinojus, kad tokiu būdu buvo generuojami rezultatai su 

konkurentų prekės ženklais, ši funkcija buvo išjungta. 

(33) UAB „Varle“ taip pat nesutiko dėl Pranešime apie atliktą tyrimą pateiktą reklamos 

sklaidos masto ir trukmės bei atsakomybės už reklamos skleidimą vertinimu. 

(34) 2011 m. rugpjūčio 25 d. įvyko Konkurencijos tarybos bylos nagrinėjimo posėdis, 

kurio metu dalyvavę Pareiškėjų atstovai palaikė tyrimo metu padarytas išvadas, o UAB „Varle“ 

atstovai iš esmės palaikė paaiškinimuose raštu pateiktą poziciją.  

(35) 2011 m. rugsėjo 6 d. UAB „Varle“ pateikė papildomus įrodymus, jos nuomone 

pagrindžiančius nagrinėjamų teiginių teisingumą. Buvo pateiktos sąskaitos faktūros, kurios, pasak 

Bendrovės, pagrindžia reklaminių teiginių „ŽEMIAU SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 

666,-“ ir „ŽEMIAU SAVIKAINOS Fotoaparatas PANASONIC TZ 888,-“ teisingumą (VIII tomas, 

b.l. 3-9) ir iš kurių matyti, kad minėtos prekės buvo parduodamos akcijos kainomis. Taip pat UAB 

„Varle“ nurodė, kad minėtas reklaminis teiginys buvo skleidžiamas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 

2011 m. gegužės 31 d. papildomai Bendrovė taip pat pateikė 2011 m. rugpjūčio 31 d. UAB 

„Diginet“ raštą (VIII tomas, b.l. 10), kuriame nurodoma, jog reklaminis teiginys „Didžiausias 

pasirinkimas už priimtiniausią kainą“, skelbtas interneto tinklalapyje www.skelbiu.lt, tikėtina buvo 

apmokėtas trumpąją SMS žinute nurodytu telefonu; bei pateiktas UAB „Simplea“ 2011 m. 

rugpjūčio 31 d. raštas (VIII tomas, b.l. 12), kuriame nurodoma, kad minėta bendrovė nurodytu 

telefonu patalpino skelbimų portale www.skelbiu.lt reklaminį teiginį „Didžiausias pasirinkimas už 

priimtiniausią kainą“. Taip pat pateikti papildomi paaiškinimai dėl interneto tinklalapyje 

www.varle.lt esančios informacijos naudojimo (VIII tomas, b.l. 18). 

(36) 2011 m. rugsėjo 14 d. UAB „Varle“ Konkurencijos tarybai pateikė papildomus 

įrodymus (VIII tomas, b.l. 19-21), t. y. sąskaitą faktūrą, kuri Bendrovės teigimu, patvirtina 

reklaminio teiginio „ŽEMIAU SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 666,-“ teisingumą ir iš 

kurių matyti, kad kaina, už kurią UAB „Varle“ įsigijo minėtą prekę, yra didesnė, nei reklamoje 

nurodyta kaina.  

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a : 

(37) Reklamos įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintas draudimas ūkio subjektams naudoti 

klaidinančią reklamą. Klaidinančia reklama pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį laikoma 

reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, 

kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų 

ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms 

konkuruoti.  

(38) Reklamos įstatymo 6 straipsnyje nurodyta, kad leidžiama naudoti tik nustatytus 

reikalavimus atitinkančią lyginamąją reklamą. Tuo tarpu pagal šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalį 

lyginamąja reklama laikoma reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos 

davėjas. 

(39) Atsižvelgus į šias Reklamos įstatymo nuostatas bei nustatytas aplinkybes būtina 

įvertinti, ar tyrimo metu nagrinėti teiginiai gali būti laikomi UAB „Varle“ padarytais Reklamos 

įstatymo pažeidimais skleidžiant klaidinančią ir neleistiną lyginamąja reklamą. 

 

3. Dėl Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo 

 

(40) Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas kaip galimas 

Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas skleidžiant klaidinančią reklamą nagrinėtini šie 

teiginiai: 

1) „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos pasirinkimas“;  

2) „<...> čia daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis kainomis“;  

3) „Išpardavimas lengva pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“; 
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4) „Internetinė parduotuvė www.varle.lt Jums siūlo didžiausią pasirinkimą už 

priimtiniausią kainą“; 

5) „ŽEMIAU SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 666,-“ ir „ŽEMIAU 

SAVIKAINOS Fotoaparatas PANASONIC TZ 888,-“. 

(41) Siekiant nustatyti, ar reklamos metu pateikta informacija yra klaidinanti reklama, 

būtina nustatyti šių aplinkybių visumą: 1) ar pateikta informacija yra reklama pagal Reklamos 

įstatymo 2 straipsnio 7 dalį; 2) ar reklama klaidina ar gali suklaidinti reklamos vartotojus ir asmenis, 

kuriems ji yra skirta ir kuriuos pasiekia; ir 3) ar klaidinanti reklama gali paveikti vartotojo 

ekonominį elgesį. 

(42) Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį reklama laikoma bet kokia forma ir bet 

kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar 

profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto 

įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 

2004-01-26 nutarime išaiškino: „<...> reklama yra ne bet kokia informacija, o tik tokia, kuria 

siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimams, t. y. skatinti juos įsigyti ar vartoti tam tikrus 

produktus“. Būtent skatinimas įsigyti ar vartoti produktus ir rodo komercinį tokios informacijos 

tikslą. 

(43) UAB „Varle“ užsiima ūkine komercine veikla, siūlant vartotojams interneto 

tinklalapyje www.varle.lt esančioje parduotuvėje įsigyti įvairios buitinės ir kompiuterinės technikos 

prekių. Nagrinėjamais teiginiais buvo skleista informacija apie didžiausią prekių pasirinkimą ir 

žemiausias kainas yra tiesiogiai susijusi su UAB „Varle“ vykdoma veikla ir skatina vartotojus 

reikiamų prekių įsigyti iš UAB „Varle“ interneto tinklalapio www.varle.lt, todėl darytina išvada, 

kad ši informacija laikytina reklama Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalies prasme. 

(44) Vertinant, ar skleidžiant reklamą yra klaidinanti reklama, atsižvelgiama į Reklamos 

įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytus reklamos teisingumo, išsamumo ir jos pateikimo kriterijus. 

Kad būtų pažeistas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas naudoti 

klaidinančią reklamą, pakanka nustatyti bent vieną Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje 

nurodytą kriterijų, apibūdinantį klaidinančią reklamą, ir įvertinti tą kriterijų paprasto (vidutinio) 

reklamos vartotojo požiūriu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 3 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. A
556

-997/2008).  

(45) Vidutinis vartotojas turi būti suvokiamas kaip vartotojas, kuris yra pakankamai 

informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius 

veiksnius (Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 

straipsnio 13 dalis). Tokia vidutinio vartotojo samprata formuojama ir Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje vidutinis vartotojas laikomas pakankamai informuotu, 

protingai atidžiu ir apdairiu asmeniu (žr., pvz., 1998 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo sprendimą 

Gut Springenheide (C-210/96, Rink., p. I-004657); 2001 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo 

sprendimą Procter & Gamble prieš VRDT (T-118/00, Rink., p. II-02731), taip pat ir Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. 

liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
556

-997/2008).  

(46) Konkurencijos taryba, atlikdama tyrimą dėl klaidinančios reklamos, vadovaudamasi 

objektyviais duomenimis, yra kompetentinga spręsti, ar reklama yra klaidinanti, ir įvertinti ją 

vidutinio vartotojo atžvilgiu. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. 

nutartis administracinėje byloje Nr. A
858

-806/2010). 

(47) Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą teisingumo kriterijų, 

reklamoje pateikti reklaminiai teiginiai pripažįstami neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali 

pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. Šia įstatymo nuostata reklamos davėjui 

nustatyta pareiga pagrįsti naudojamų reklaminių teiginių teisingumą jų naudojimo metu. Tai reiškia, 

kad reklamos davėjas turi turėti neginčijamų įrodymų, kad jo skleidžiama reklama skleidimo metu 

buvo teisinga. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, 

sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. 

(48) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 30 d. nutartyje 

administracinėje byloje Nr. A
822

-576/2009 konstatavo, kad pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 
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dalies 1 punktą sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į tai, kokius reklamoje 

pateiktų teiginių teisingumą pagrindžiančius duomenis turi reklamos davėjas reklamos naudojimo 

metu. Ši įstatymo nuostata įpareigoja reklaminės veiklos subjektą turėti pakankamus duomenis dėl 

reklamos teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. 

 

3.1. Dėl reklaminių teiginių „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos pasirinkimas“, 

„<...> čia daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis kainomis“ ir „Išpardavimas lengva 

pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“ teisingumo vertinimo 

(49) Kaip nustatyta tyrimo metu, UAB „Varle“ skleidė reklaminius teiginius apie 

internetiniame tinklalapyje www.varle.lt esančioje parduotuvėje didžiausią ar didesnį nei 30 000 

prekių pasirinkimą ir žemiausias kainas, taigi, siekdama pagrįsti šių teiginių teisingumą, ji turėjo 

pateikti įrodymus, kad šių reklaminių teiginių skleidimo laikotarpiu ji turėjo didžiausią ar nurodyto 

dydžio prekių pasirinkimą ir kad prekės buvo siūlomos už žemiausią kainą. 

(50) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartyje 

administracinėje byloje Nr. A
858

-806/2010 konstatavo, kad jeigu reklamoje naudojamas objektyviai 

patikrinamas aukščiausiojo laipsnio būdvardis, reklamos davėjas privalo turėti įrodymus, kad jo 

parduodama prekė ar teikiama paslauga vienintelė ir turi reklamuojamą savybę. 

(51) Taigi, UAB „Varle“ reklamos teiginiuose naudodama objektyviai palyginamus 

kriterijus (prekių skaičių ir kainas) įvardintus aukščiausio laipsnio būdvardžiais – „didžiausias“ 

pasirinkimas, „mažiausios“ kainos – turėjo pateikti įrodymus patvirtinančius, kad būtent ji turi 

didžiausią kompiuterinės ir buitinės technikos prekių asortimentą ir kad būtent jos parduodamos 

prekės yra pigiausios visą minėtų teiginių skleidimo laikotarpį. 

(52) Vertinant reklaminio teiginio „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos 

pasirinkimas“ teisingumą, pastebėtina, kad, kaip matyti iš UAB „Varle“ paaiškinimų, šį reklaminį 

teiginį Bendrovė iš esmės siejo su unikalių prekinių ženklų skaičiumi bei pateikė pastarųjų sąrašą. 

Tačiau, vertinant minėtą teiginį vidutinio vartotojo požiūriu, darytina išvada, kad vidutinis 

vartotojas reklaminį teiginį „didžiausias kompiuterinės technikos ir buitinės technikos 

pasirinkimas“ gali suvokti kaip didžiausią visos kompiuterinės ir buitinės technikos asortimentą 

plačiąja prasme, pavyzdžiui, pagal modelį, funkcionalumą, matmenis, spalvą, tačiau nebūtinai kaip 

didžiausią unikalių prekinių ženklų pasirinkimą, t. y. būtent tai, kaip nurodo UAB „Varle“.  

(53) Tuo tarpu įrodymų, patvirtinančių, kad turi didžiausią tiek kompiuterinės, tiek buitinės 

technikos prekių asortimentą UAB „Varle“ nepateikė. Taigi, teigti, kad minėtas reklaminis teiginys 

buvo teisingas visą jo skleidimo laikotarpį, nėra pagrindo. Kita vertus, jo neteisingumą patvirtina ir 

tai, kad UAB „TC prekyba“ pateikė informaciją, jog reklamos skleidimo metu ji turėjo didesnį 

prekių pasirinkimą nei UAB „Varle“ (I tomas, 74 b. l., nuo II tomo iki IV tomo 29 b. l.). 

(54) Dėl šių priežasčių reklaminis teiginys „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės 

technikos pasirinkimas“ pripažintinas neteisingu. 

(55) Vertinant reklaminį teiginį „<...> čia daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis 

kainomis“, pažymėtina, kad pagrįsdama jo teisingumą, UAB „Varle“ pateikė unikalių prekių 

kortelės kopiją. Tačiau šis įrodymas nėra pakankamas, kadangi ši kortelė tik parodo, kiek prekių 

tiekėjai, iš kurių UAB „Varle“ perka prekes, apskritai turi, tačiau neparodo, koks skaičius prekių 

faktiškai nuolat buvo internetinėje parduotuvėje www.varle.lt visą reklamos skleidimo laikotarpį. 

Pastebėtina, kad tam tikrų prekių, kurios nurodytos unikalių prekių kortelėje, UAB „Varle“ 

sandėlyje konkrečiu laikotarpiu gali ir neturėti, todėl, nors prekių kortelė ir parodo, kokių prekių 

galėjo turėti UAB „Varle“ tam tikromis dienomis, vis dėlto tai nepatvirtina, jog visą reklaminio 

teiginio skleidimo laikotarpį www.varle.lt parduotuvėje faktiškai buvo ne mažiau kaip 30 000 

technikos prekių, kaip iš reklamos galėjo spręsti vidutinis vartotojas. toks prekių skaičiaus 

įvardinimas nėra objektyvus. Tuo tarpu įrodymų, kurie patvirtintų, kiek konkrečiai prekių, kurias 

vartotojai galėjo įsigyti, buvo elektroninėje parduotuvėje reklaminio teiginio skleidimo metu, UAB 

„Varle“ nepateikė.  

(56) UAB „Varle“ argumentas, jog ji nesaugo duomenų, kiek prekių kiekvieną dieną yra 

internetinėje parduotuvėje www.varle.lt, todėl gali pateikti informaciją tik koks prekių skaičius šioje 

interneto parduotuvėje yra einamąją dieną, vis dėlto nepaneigia Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 
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dalies 1 punkte nustatytos pareigos turėti įrodymus, patvirtinančius naudotos reklamos teiginių 

teisingumą jų skleidimo metu.  

(57) Kaip pažymėjo Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2011 m. vasario 18 d. 

nutartyje administracinėje byloje Nr. A
444

-391/2011, įstatymas nedetalizuoja, kiek laiko reklamos 

davėjas turi turėti reklamoje naudojamų teiginių teisingumą patvirtinančius įrodymus. Tačiau, 

atsižvelgiant į Reklamos įstatymo tikslą, įtvirtintą šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje, kitas šio 

įstatymo nuostatas bei tai, kad pareiga įrodyti reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą tenka 

reklamos davėjui, nėra pagrindo teigti, kad reklamos davėjas reklamoje naudojamų teiginių 

teisingumą patvirtinančius įrodymus turi turėti tik reklamos naudojimo metu. Priešingai, kadangi 

pareiga įrodyti reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą tenka reklamos davėjui, būtent jis 

suinteresuotas užtikrinti tokių įrodymų saugojimą atitinkamą protingą laikotarpį, per kurį gali būti 

ar yra atliekamas tyrimas. 

(58) Nagrinėjant reklaminio teiginio „<...> čia daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis 

kainomis“ teisingumą, taip pat pažymėtina, kad UAB „Varle“, nors teigė, kad paieškos sistemos 

„Google“ pagalba analizavo kitų parduotuvių prekių kainas, vis dėlto nepateikė įrodymų, kurie 

pagrįstų, kad prekės interneto parduotuvėje www.varle.lt buvo parduodamos žemiausiomis 

kainomis lyginant su visais kitais tokių prekių pardavėjais. 

(59) Dėl šių priežasčių reklaminis teiginys „„<...> čia daugiau nei 30 000 technikos 

žemiausiomis kainomis“ pripažintinas neteisingu. 

(60) Vertinant reklaminį teiginį „Išpardavimas lengva pasirinkti, kai Žemiausia kaina 

Lietuvoje“, pastebėtina, kad UAB „Varle“ šio reklaminio teiginio teisingumą grindė tuo, jog prieš jo 

skleidimą išanalizavo prekių kainas naudodamasi „Google“ paieškos sistemoje esančia kainų 

palyginimo sistema www.kainos.lt, prekybos centruose „Topo centras“, „Elektromarkt“, „BMS“, 

„SOHOS“. Taip pat UAB „Varle“ analizavo ir parduotuves, prekiaujančias technika ir registruotas 

interneto tinklalapyje www.eshops.lt, bei nurodė, kad beveik visos reklamoje nurodomos prekės 

buvo parduodamos už didmeninę kainą.  

(61) Vis dėlto toks kainų palyginimo būdas, kokį nurodė UAB „Varle“, nepatvirtina 

skleidžiamo reklaminio teiginio teisingumo, kadangi tiek „Google“, tiek interneto tinklalapyje 

www.eshops.lt esanti sistema apima tik tam tikrų bendrovių prekių kainų analizę, tačiau neapima 

visos kompiuterine ir buitine technika užsiimančių bendrovių kainų analizės. Tuo tarpu iš 

reklaminio teiginio vidutinis vartotojas galėjo tikėtis, kad reklamos skleidimo metu nė viena 

Lietuvoje technika prekiaujanti parduotuvė negali vartotojui prekių pasiūlyti žemesnėmis kainomis 

negu UAB „Varle“. Be to, UAB „Varle“ nepateikė jokių įrodymų, kad interneto tinklalapyje 

www.varle.lt prekės buvo parduodamos už didmeninę kainą. 

(62) Dėl šių priežasčių reklaminis teiginys „Išpardavimas lengva pasirinkti, kai Žemiausia 

kaina Lietuvoje“ pripažintinas neteisingu. 

(63) Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad UAB „Varle“ nepateikė įrodymų, 

pagrindžiančių skleistos reklamos dėl didžiausio ar ne mažesnio kaip 30 000 prekių pasirinkimo, 

žemiausių kainų (reklaminiai teiginiai „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos 

pasirinkimas“, „<...> čia daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis kainomis“ ir „Išpardavimas 

lengva pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“) teisingumo. Todėl ši reklama laikytina 

neatitinkančia Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto reklamos teisingumo 

kriterijaus. 

 

3.2. Dėl poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui  

(64) Įvertinus šio nutarimo 3.2 dalyje nurodytas reklamas teisingumo kriterijaus požiūriu, 

būtina nustatyti, ar šios reklamos dėl jų neteisingumo galėjo paveikti vartotojo ekonominį elgesį. 

(65) Reklamos 2 straipsnio 2 dalyje ekonominis elgesys apibrėžiamas kaip reklamos 

vartotojų sprendimai ar veiksmai, susiję su prekių ar paslaugų įsigijimu, ūkine  komercine, finansine 

ar profesine veikla. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį, vertinant poveikį vartotojų 

ekonominiam elgesiui, Konkurencijos tarybai užtenka nustatyti vartotojų suklaidinimo galimybę. 

Tai patvirtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. A
858

-1235/2010, kurioje teismas išaiškino, jog: „Konstatuojant, kad 
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reklama yra klaidinanti, nėra būtina įrodyti, kad buvo realiai paveikti vartotojai, nes tokia 

įrodinėjimo pareiga nepagrįstai apsunkintų Konkurencijos tarybos funkcijų vykdymą, neleistų 

nustatyti tinkamos pusiausvyros tarp vartotojų ir ūkio subjektų interesų, iškreiptų vartotojų teisių 

apsaugos sistemos prasmę bei tikslus. Reklamos klaidinantis pobūdis gali būti įrodytas ir tikėtinu 

poveikiu vartotojams, vertinant jį vidutinio vartotojo atžvilgiu“. 

(66) Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3 punktą, kai sprendžiama, ar reklama 

yra klaidinanti, ypač reikia atsižvelgti į joje esančią informaciją apie prekių (paslaugų) įsigijimo ir 

vartojimo (naudojimo) sąlygas – kainą ar jos apskaičiavimo būdą. Pabrėžtina, kad prekės kaina yra 

viena svarbiausių prekę apibūdinančių savybių (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2001 m. 

lapkričio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-11-1099/2001). Taigi, darytina išvada, kad 

reklamoje nurodyta informacija apie kainas ypač gali įtakoti vartotojų ekonominį elgesį. 

(67) Susipažinęs su UAB „Varle“ skleista reklama, kurioje teigiama, kad interneto 

tinklalapyje www.varle.lt esančioje parduotuvėje galima nusipirkti įvairių technikos prekių 

žemiausiomis kainomis, reklamos vartotojas gali pagrįstai tikėtis, jog galės įsigyti minėtas prekes 

mažesne kaina negu bet kokiose kitose parduotuvėse. Tai gali lemti vartotojo pasirinkimą reikiamų 

prekių ieškoti būtent www.varle.lt, o ne kitose parduotuvėse, kadangi ieškantis pigiausių prekių 

vartotojas pagrįstai tikėtųsi, jog kitose parduotuvėse prekės yra brangesnės ir kitose parduotuvėse 

atitinkamų prekių apskritai neieškotų. 

(68) Tuo tarpu skleistose reklamose nurodyti teiginiai, susiję su dideliu (ne mažesniu kaip 

30 000 prekių) ar didžiausiu prekių pasirinkimu, taip pat skatina vartotojus reikiamų prekių ieškoti 

būtent www.varle.lt parduotuvėje, kadangi jie gali pagrįstai tikėtis, jog tik šioje parduotuvėje ras 

juos tenkinantį prekių pasirinkimą, kuris, pagal reklaminius teiginius, bet kuriuo atveju būtų 

didesnis nei kitose parduotuvėse ir geriausiai patenkintų vartotojo poreikius. Tik www.varle.lt 

vartotojas tikėsis rasti didžiausią prekių pagal įvairius požymius pasirinkimą, todėl pirmiausia 

reikiamų prekių ieškotų būtent joje, o ne kitose kompiuterine ir buitine technika prekiaujančiose 

parduotuvėse.  

(69) Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad skleisdama nagrinėjamą reklamą su neteisingais 

teiginiais apie žemiausias kainas bei didelį (ne mažiau kaip 30 000 prekių) ar didžiausią prekių 

pasirinkimą, UAB „Varle“ patraukliau pateikė informaciją apie savo prekes, nei kad būtų galėjusi 

tai padaryti, nurodydama teisingą ir tikslią informaciją apie kainas ar teisingą savo prekių 

palyginimą su kitose parduotuvėse parduodamomis prekėmis. Tokios neteisingos informacijos apie 

vidutiniams vartotojams svarbius kriterijus, tokius kaip kaina ir asortimento dydis, kurie lemia jų 

pasirinkimą, kokioje parduotuvėje ieškoti reikiamų prekių, pateikimas reklamoje veikia vartotojų 

ekonominį elgesį, nes pirmiausia skatina reikiamų prekių ieškoti būtent interneto tinklalapyje 

www.varle.lt ar detaliau domėtis www.varle.lt siūlomomis prekėmis, jų užsisakymo sąlygomis.  

(70) Tikėtina, kad žinodamas teisingą informaciją – t. y., jog UAB „Varle“ prekių kainos 

nėra arba ne visais atvejais yra mažiausios, o kompiuterinės ar buitinės technikos asortimentas nėra 

didžiausias, reklamos vartotojas pasirinktų kitą parduotuvę.  

(71) Europos Komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. Gairėse dėl nesąžiningos komercinės 

veiklos direktyvos (2005/29/EB) įgyvendinimo/taikymo (SEC(2009) 1666) nurodyta, kad 

„vartotojui nėra būtina pirkti (pvz., pateikti užsakymą), tam, kad priimtų sprendimą dėl sandorio 

Direktyvos prasme. Pirmiausia, pagal Direktyvą, sprendimas nepirkti taip pat gali būti vertinamas 

kaip sprendimas dėl sandorio. Antra, <...> vartotojas gali priimti ir kitus sprendimus, t. y. ne tik 

pirkti ar nepirkti, bet ir tokius, kurie vis tiek gali būti laikomi sprendimais dėl sandorio“ (Gairių 23 

psl.). „Sprendimas dėl sandorio“ Direktyvos 2005/29/EB prasme aiškintinas kaip vartotojo 

ekonominis elgesys (Gairių 24 psl.). 

(72) Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad UAB „Varle“ skleisti neteisingi 

reklaminiai teiginiai: „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos pasirinkimas“, „<...> čia 

daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis kainomis“ ir „Išpardavimas lengva pasirinkti, kai 

Žemiausia kaina Lietuvoje“ galėjo paveikti vartotojų ekonominį elgesį.  

(73) Dėl šių priežasčių konstatuotina, kad nurodyta reklama yra klaidinanti reklama 

Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalies ir 5 straipsnio prasme. 

 

http://www.varle.lt/
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3.3. Dėl reklaminių teiginių „ŽEMIAU SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 666,-“ ir 

„ŽEMIAU SAVIKAINOS Fotoaparatas PANASONIC TZ 888,-“ 

(74) Vertinant reklaminių teiginių „ŽEMIAU SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 

666,-“ ir „ŽEMIAU SAVIKAINOS Fotoaparatas PANASONIC TZ 888,-“ teisingumą, atkreiptinas 

dėmesys į tai, kad iš šių teiginių vidutinis vartotojas galėjo suprasti, jog nurodytos prekės 

(benzininis pjūklas ir fotoaparatas) UAB „Varle“ internetinėje parduotuvėje www.varle.lt konkrečiu 

laikotarpiu buvo parduodami už konkrečią kainą, kuri, kaip nurodyta teiginiuose, buvo mažesnė, nei 

šių prekių savikaina, t. y. jos kainavo mažiau bent nei ta kaina, už kurią jas įsigijo pati parduotuvė. 

(75) Dėl šių priežasčių, pagrįsdama šių reklaminių teiginių teisingumą, UAB „Varle“ 

turėjo pateikti įrodymus, kad šios prekės buvo parduodamos už atitinkamai 666 Lt ir 888 Lt, bei dėl 

to, kad šios kainos buvo mažesnės už savikainą, t. y. įsigijimo kainą, kurią už jas sumokėjo pati 

UAB „Varle“. Tik palyginus prekių įsigijimo bei pardavimo kainas ir nustačius, jog įsigijimo kaina 

yra didesnė už pardavimo kainą, reklaminis teiginys galėtų būti laikomas teisingu. 

(76)  Pažymėtina, kad UAB „Varle“, susipažinusi su tyrimo išvadomis pateikė papildomus 

įrodymus – sąskaitas faktūras, kurios patvirtino, kad šios prekės buvo parduodamos už atitinkamai 

666 Lt ir 888 Lt. Taip pat buvo pateikti įrodymai, kurie patvirtino benzininio pjūklo MAKITA 

savikainą (fotoaparato PANASONIC TZ savikainą patvirtinančius dokumentus Bendrovė pateikė 

tyrimo metu, iš kurių matyti, kad UAB „Varle“ fotoaparatą PANASONIC TZ įsigijo už 890 Lt, t.y. 

didesne kaina negu pardavimo kaina 888 Lt). Pateikta sąskaita faktūra, iš kurios matyti, kad 

benzininį pjūklą MAKITA UAB „Varle“ įsigijo už 670 Lt, t. y. didesne kaina negu pardavimo kaina 

666 Lt.  

(77) Atsižvelgiant į tai, kad Konkurencijos tarybai buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys 

nurodytų reklaminių teiginių teisingumą, bei nebuvo nustatyta, kad šie reklaminiai teiginiai kitokiu 

būdu galėtų klaidinti reklamos vartotojus, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vertinti šią reklamą 

kaip pažeidžiančią Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. 

 

3.4. Dėl reklaminio teiginio „Internetinė parduotuvė www.varle.lt Jums siūlo didžiausią 

pasirinkimą už priimtiniausią kainą“ vertinimo 

(78) UAB „Varle“ nurodė, kad nėra reklaminio teiginio „Internetinė parduotuvė 

www.varle.lt Jums siūlo didžiausią pasirinkimą už priimtiniausią kainą“  davėja. 

(79) Šis reklaminis teiginys buvo skleistas skelbimų internetinėje svetainėje 

www.skelbiu.lt, kurioje įvairaus pobūdžio informaciją skelbimų forma gali skleisti bet kuris asmuo. 

Tuo tarpu tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad minėtą reklaminį teiginį šiame interneto tinklalapyje 

paskelbė UAB „Varle“ ar kitas konkretus asmuo UAB „Varle“ iniciatyva ar interesais. 

(80) Atsižvelgiant į tai, kad nenustatyta, jog UAB „Varle“ yra reklaminio teiginio 

„Internetinė parduotuvė www.varle.lt Jums siūlo didžiausią pasirinkimą už priimtiniausią kainą“  

davėja, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vertinti UAB „Varle“ veiksmų, skleidžiant nurodytą 

reklaminį teiginį, atitiktį Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. 

 

4. Dėl Reklamos įstatymo 6 straipsnio pažeidimo 

 

(81) Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad lyginamoji reklama – reklama, 

kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. 

Reklamos įstatymo 6 straipsnis nurodo, kad lyginamoji reklama leidžiama, kai ji atitinka tam tikrus 

reikalavimus. 

(82) Atsižvelgus į UAB „Varle“ pateiktus paaiškinimus, vertinant UAB „Varle“ skleistus 

teiginius: „azon│varle.lt; azon ir daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje 

Varle.lt.“;  „imk.lt│varle.lt; imk.lt ir daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis 

parduotuvėje Varle.lt.“; „pigu.lt│varle.lt; www.pigu.lt ir daug kitų panašių prekių labai geromis 

kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ kaip galimą neleistiną lyginamąją reklamą, būtina įvertinti su šių 

teiginių suformavimu „Google“ paieškos sistemoje susijusias aplinkybes. 

http://www.skelbiu.lt/
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(83) Kaip nustatyta tyrimo metu, minėtos frazės atsirasdavo tarp paieškos rezultatų 

„Google“ paieškos sistemoje įvedus paieškos frazes atitinkamai „azon“, „azon.lt“, „imk.lt“ ir 

„pigu.lt“, kurios yra panašios į Pareiškėjų prekių ženklus. 

(84) Atsižvelgus į Pareiškėjų ir UAB „Varle“ pateiktus paaiškinimus, darytina išvada, jog 

„Google“ paieškos sistema tikslinės paieškos rezultatuose pateikia tokius žodžių junginius, kurie 

automatiškai indeksuojant randami konkrečiame interneto tinklalapyje, jo šaltinyje (angl. source) ar 

kitoje prieinamoje tinklalapio informacijoje.  

(85) Tačiau, nors nagrinėjami teiginiai, kuriuose buvo nurodomi teiginiai su panašiomis į 

Pareiškėjų prekių ženklus frazėmis, buvo prieinami iš interneto tinklalapio www.varle.lt, vertinant 

tokių UAB „Varle“ veiksmų atitiktį Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams, vis dėlto 

atsižvelgtina ir į kitas nustatytas aplinkybes.  

(86) Tinklalapyje www.varle.lt yra paieškos laukelis, kurio pagalba, suvedus įvairius 

raktinius žodžius, tinklalapio lankytojas gali surasti norimą prekę. Tačiau į šį paieškos laukelį 

lankytojai gali įvesti ir bet kokius kitus paieškos žodžius ar frazes, įsikatant ir nagrinėjamu atveju 

įvardintas „azon“, „azon.lt“, „imk.lt“ ir „pigu.lt“. Kelis kartus suvestas žodis ar frazė galėjo atsirasti 

laukelyje, rodančiame „ko kiti ieškojo“, kuriame esančias frazes galėjo aptikti ir „Google“ paieškos 

sistema indeksuodama www.varle.lt tinklalapį ir su jomis sukurti nagrinėjamus teiginius su 

nuorodomis www.varle.lt interneto tinklalapį. 

(87) Įvertinus šias aplinkybes, konstatuotina, kad nors toks www.varle.lt internetinio 

tinklalapio funkcionalumas buvo specialiai suprogramuotas, vis dėlto daryti išvadą, jog tokiu būdų 

UAB „Varle“ skleidė lyginamąją reklamą, nėra pagrindo. Tokia išvada darytina dėl to, jog 

konkrečių nagrinėjamų teiginių atsiradimas tarp sistemos „Google“  paieškos rezultatų galėjo būti 

lemtas www.varle.lt tinklalapio lankytojų veiksmų, į paieškos laukelį suvedant atitinkamas paieškos 

frazes, bei paieškos sistemos „Google“ naudojamos tinklalapių indeksavimo technologijos. Vien tik 

www.varle.lt tinklalapio tam tikras funkcionalumas šiuo atveju nesudaro pagrindo konstatuoti, jog 

nagrinėjamų konkrečių teiginių atsiradimas tarp „Google“ paieškos rezultatų gali būti laikomas 

UAB „Varle“ skleista lyginamąja reklama Reklamos įstatymo prasme. 

(88) Atsižvelgus į išdėstytą konstatuotina, jog nesant pagrindo teigti, jog „Google“ 

paieškos sistemoje tarp paieškos rezultatų skelbti teiginiai „azon│varle.lt; azon ir daug kitų 

panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“;  „imk.lt│varle.lt; imk.lt ir daug 

kitų panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ ir „pigu.lt│varle.lt; 

www.pigu.lt ir daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ gali būti 

laikomi UAB „Varle“ skleista lyginamąja reklama, nėra pagrindo vertinti šių teiginių atitikties 

Reklamos įstatymo 6 straipsnio reikalavimams. 

 

5. Išvados 

 

(89) Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad UAB „Varle“ skleista reklama, 

kurioje teigiama „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos pasirinkimas“; „<...> čia 

daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis kainomis“; „Išpardavimas lengva pasirinkti, kai 

Žemiausia kaina Lietuvoje“; yra neteisinga ir poveikį vartotojų ekonominiam elgesiui galėjusi 

daryti reklama, kurią skleisdama UAB „Varle“ pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio 

reikalavimus. 

(90) Byla dalyje dėl teiginių „SVARBIAUSIA KAINA ŽEMIAUSIA“; „Internetinė 

parduotuvė www.varle.lt Jums siūlo didžiausią pasirinkimą už priimtiniausią kainą“; ŽEMIAU 

SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 666,-“ ir „ŽEMIAU SAVIKAINOS Fotoaparatas 

PANASONIC TZ 888,-“ bei „azon│varle.lt; azon ir daug kitų panašių prekių labai geromis 

kainomis parduotuvėje Varle.lt.“;  „imk.lt│varle.lt; imk.lt ir daug kitų panašių prekių labai 

geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ ir „pigu.lt│varle.lt; www.pigu.lt ir daug kitų panašių 

prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams 

nenustačius šio įstatymo 5 ir 6 straipsnių pažeidimų sudėties nutrauktina. 

 

5. Dėl UAB „Varle“ taikytinų sankcijų 



 13 

 

(91) Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už 

klaidinančios reklamos naudojimą atsako tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo 

pažeistos ne dėl jo kaltės. Atsižvelgus į tai, kad UAB „Varle“ nepateikė įrodymų, kad Reklamos 

įstatymo 5 straipsnis buvo pažeistas ne dėl Bendrovės kaltės, konstatuotina, kad ši Bendrovė yra 

atsakinga už klaidinančios reklamos skleidimą. 

(92) Pagal Reklamos įstatymo 22 straipsnio 7 dalies nuostatas už klaidinančios reklamos 

naudojimą skirtinos baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto, 

atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ir skiriamas pagal baudos minimumo ir 

maksimumo vidurkį. 

(93) Skiriant UAB „Varle“ baudą atsižvelgtina į tai, kad skleista reklama laikytina 

klaidinančia reklama, kurioje buvo naudojami teiginiai dėl mažiausių kainų bei didžiausio ar 

didesnio nei 30 000 prekių asortimento, kuriuos pagrindžiančių įrodymų UAB „Varle“ nepateikė. 

Nagrinėjamos reklamos sklaidos trukmė laikytina labai ilga, o mastas – vidutinis, nes reklama buvo 

skleidžiama keliuose interneto tinklalapiuose bei naujienlaiškių pagalba įvairiais laikotarpiais nuo 

2010 m. pradžios iki 2011 m. balandžio 14 d. Tačiau vertinant skleistos reklamos pobūdį, trukmę 

bei mastą atsižvelgtina taip pat ir į tai, jog vis dėlto klaidinanti reklama pasireiškė bendro pobūdžio 

UAB „Varle“ parduodamų prekių kainų ir asortimento apibūdinimu. Be to, UAB „Varle“ pripažino, 

jog jos skleisti teiginiai „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos pasirinkimas“; „<...> čia 

daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis kainomis“ ir „Išpardavimas lengva pasirinkti, kai 

Žemiausia kaina Lietuvoje“ vis dėlto pažeidė Reklamos įstatymo reikalavimus, kas vadovaujantis 

teisingumo ir protingumo kriterijais gali būti laikoma pagrindu mažinti skirtiną baudą. Tuo tarpu 

UAB „Varle“ atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nebuvo nustatyta. 

(94) Atsižvelgus į šias aplinkybes, bei į Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies nuostatą, 

kad tais atvejais, kai pažeidimas nėra mažareikšmis, bet taip pat nėra ir atsakomybę sunkinančių 

aplinkybių, gali būti skiriama bauda nuo 1 000 Lt iki 30 000 Lt, o vadovaujantis Reklamos įstatymo 

22 straipsnio 12 dalimi didžiausia baudą (net, jei nustatomos reklamos davėjo atsakomybę 

sunkinančios aplinkybės) negali viršyti 3 proc. metinių pajamų. Tuo tarpu, atsižvelgus į nedideles 

metines pajamas, UAB „Varle“, kuriai nėra taikomos atsakomybę sunkinančios aplinkybės, dėl šios 

priežasties už padarytą Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą būtų nepagrįsta skirti baudos 

dydį, artimą maksimaliam leistinam baudos dydžiui, siekiančiam 3 proc. bendrųjų metinių pajamų.  

(95)  Dėl nurodytų priežasčių, vadovaujantis proporcingumo ir teisingumo principais, UAB 

„Varle“ už klaidinančios reklamos „Didžiausias kompiuterinės ir buitinės technikos pasirinkimas“; 

„<...> čia daugiau nei 30 000 technikos žemiausiomis kainomis“ ir „Išpardavimas lengva 

pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“ naudojimą skiriama 3 000 Lt bauda. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniu, 6 straipsniu, 19 

straipsnio 2 dalies 1, 6 punktais, 22 straipsnio 1, 7 ir 8 dalimis, 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

1. Pripažinti UAB „Varle“ įvairiais laikotarpiais nuo 2010 m. pradžios iki 2011 m. 

balandžio 14 d. interneto tinklalapiuose bei naujienlaiškiuose skleistus teiginius „Didžiausias 

kompiuterinės ir buitinės technikos pasirinkimas“; „<...> čia daugiau nei 30 000 technikos 

žemiausiomis kainomis“ ir „Išpardavimas lengva pasirinkti, kai Žemiausia kaina Lietuvoje“ 

klaidinančia reklama, pažeidžiančia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. 

2. Nesant Reklamos įstatymo pažeidimo, bylą dalyje dėl teiginių „SVARBIAUSIA KAINA 

ŽEMIAUSIA“; „Internetinė parduotuvė www.varle.lt Jums siūlo didžiausią pasirinkimą už 

priimtiniausią kainą“; „ŽEMIAU SAVIKAINOS Benzininis pjūklas MAKITA 666,-“ ir „ŽEMIAU 

SAVIKAINOS Fotoaparatas PANASONIC TZ 888,-“ bei „azon│varle.lt; azon ir daug kitų panašių 

prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“;  „imk.lt│varle.lt; imk.lt ir daug kitų 

panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ ir „pigu.lt│varle.lt; www.pigu.lt ir 
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daug kitų panašių prekių labai geromis kainomis parduotuvėje Varle.lt.“ atitikties Reklamos 

įstatymo reikalavimams nutraukti. 

3. Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytos klaidinančios reklamos 

naudojimą skirti UAB „Varle“ 3000 (trijų tūkstančių) litų baudą. 

4. Įpareigoti UAB „Varle“ per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte 

nurodytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius 

įrodymus. 

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio 

„Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui.  

 

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 44 straipsniu, paskirta piniginė bauda per tris 

mėnesius nuo nutarimo gavimo dienos turi būti sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą 

LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6920, lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija 

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752. 

 

 

Pirmininkas                                                                                                          Šarūnas Keserauskas 


