
Ar reklamoje pateikiama 
palyginamoji kaina –

ankščiau Jūsų taikyta kaina?

Ar vartotojams prekę siūlėte 
už palyginamąją kainą bent 
16 d. per paskutines 30 d. iki 
reklamos skleidimo pradžios?

Ar už palyginamąją kainą 
vartotojui prekę siūlėte įsigyti 

per 6 mėn. laikotarpį?

Ar reklamoje tiesiogiai 
lyginate prekės (paslaugos) 

pardavimo ir nubrauktą 
(palyginamąją) kainas?

Ar tokį apibūdinimą skelbiate 
turėdami įrodymą, kad 

išpardavimo pražioje maksimali 
reklamoje nurodoma nuolaida 
taikoma bent 10 proc. nurodytų 

prekių (prekių grupių) ir nurodote 
tokio išpardavimo laikotarpį?

Tikėtina, kad tokia reklama 
vartotojo galimai neklaidintų.

Tikėtina, kad tokia 
reklama galėtų klaidinti 
vartotoją, nes reklamoje 

nurodoma maksimali 
nuolaida nebūtų taikoma 

reikšmingam prekių kiekiui, 
kurio vartotojas tikėtųsi 
susipažinęs su reklama. 

Ar reklamoje nurodote
„nuolaidos iki xx proc.“?

Ar reklamoje pateikiama 
palyginamoji kaina yra kitų 

ūkio subjektų kaina?

Ar reklamoje aiškiai, 
nedviprasmiškai nurodote, 

kad palyginamoji kaina yra 
konkretaus konkurento kaina?

Ar reklama atitinka visus 
Reklamos įstatymo 6 str.* 

įvardijamus kriterijus?

Ar reklamoje nurodote, 
kada ir kur užfiksavote

konkurento prekės kainą, kuri 
nurodoma kaip palyginamoji?

Tikėtina, kad tokia reklama 
galėtų tenkinti lyginamajai 

reklamai keliamus reikalavimus.

Ar reklamoje naudojama 
Jūsų prekės pardavimo ir 

kaip palyginamoji nurodoma 
konkurento prekės kaina yra to 

paties laikotarpio?

Tikėtina, kad vartotojas 
galėtų būti klaidinamas, nes 
tikėtųsi, jog tai prieš akcijos 

reklamos skleidimą Jūsų taikyta 
palyginamoji kaina.

Tikėtina, kad reklama galėtų būti 
neleidžiama lyginamoji.

Ar reklamoje pateikiama 
palyginamoji kaina 

yra gamintojo/tiekėjo 
rekomenduojama kaina ir apie 

tai informuojate vartotoją?

Tikėtina, kad tokia reklama 
galėtų klaidinti vartotoją, nes jis 
tikėtųsi, jog tai Jūsų prieš akcijos 

reklamos skleidimą taikyta 
palyginamoji kaina.

Ar rekomenduojama kaina 
žymiai nesiskiria nuo tos, už kurią 
vartotojas produktą galėjo ar gali 

įsigyti mažmeninėje rinkoje, 
ir Jūs turite tokius įrodymus?

Tikėtina, kad tokia reklama 
galimai neklaidintų vartotojo 

dėl reklamoje nurodomos 
pasiūlymo naudos.

Ar palyginamoji kaina grįsta 
realia rekomendacija taikyti 

tokio dydžio kainą ir
Jūs turite tokius įrodymus?

Ar įvertinote, kada palyginamoji 
kaina nebesudarys 16 d. 

per 30 d. laikotarpį, t.y. kiek 
laiko skleisite reklamą su 

palyginamąja kaina?

Tikėtina, kad tokia reklama 
vartotojo galimai neklaidintų.

Ar pristatote naują prekę 
(paslaugą), kurios ankščiau 

nepardavinėjote?

Ar reklamoje nedviprasmiškai 
matomojo vietoje, pvz. prie 
kainos, įskaitomai nurodote, 

kiek laiko ir kada  palyginamoji 
kaina buvo taikyta?

Tikėtina, kad tokia reklama 
galėtų klaidinti vartotoją, nes jis 
tikėtųsi, jog tai prieš reklamos 

skleidimą taikyta kaina.

Ar įvertinote palyginamosios 
kainos taikymo ir reklamos, 

kurioje nurodoma palyginamoji 
kaina, skleidimo laikotarpius?

Tikėtina, kad reklama su 
palyginamąja kaina, kuri 

skleidžiama ne ilgiau nei buvo 
taikoma pati palyginamoji 

kaina, neklaidintų vartotojo.

Tikėtina, kad reklama su 
palyginamąja kaina, kuri 

skleidžiama ilgesnį laiko tarpą 
nei kad buvo taikyta pati prekės 

palyginamoji kaina, klaidintų 
vartotoją, nes tokia kaina būtų 

laikoma ne sumažinta, o įprasta.

Ar reklamoje nurodote 
„pristatymas“, „naujiena“, 
„naujovė“ ir kada baigsis 
„pristatymo pasiūlymas“?

Ar po „pristatymo pasiūlymo“ 
ketinate parduoti prekę už 

nurodytą palyginamąją kainą?

Ar įvertinote, kad reklama 
su „pristatymo pasiūlymu“

turėtų būti skleidžiama 
protingą laiko tarpą?

Tikėtina, kad tokia 
reklama vartotojo 

galimai neklaidintų.

Jei reklama skleidžiama 
ilgą laiko tarpą, ji galėtų 

klaidinti vartotoją, nes prekė 
nebebūtų „nauja“.

Tikėtina, kad tokia reklama 
galėtų klaidinti vartotoją, 

kadangi turėtų Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo 7 str. 7 p. 

nurodytų požymių*.

Tikėtina, kad tokia reklama 
galėtų klaidinti vartotoją, nes jis 
galėtų tikėtis, kad palyginamoji 

kaina yra anksčiau taikyta kaina.

Jei reklamą su palyginamąja 
kaina ketinate skleisti ilgiau nei 
14 d., siūlome vartotojui aiškiai 

matomoje vietoje paaiškinti, 
kada ir kiek laiko buvo taikyta 

palyginamoji kaina. 

KAINŲ PALYGINIMO ATMINTINĖ

Tikėtina, kad tokia reklama galėtų 
klaidinti vartotoją dėl reklamoje 
nurodomos pasiūlymo naudos.

© Konkurencijos taryba

*6 str. kriterijai: (a) pateikiama teisinga informacija, (b) lyginamos tiems patiems poreikiams ar tikslams skirtos prekės, (c) objektyviai lyginamos reikšmingos, prekei būdingos savybės, kurias galima patikrinti, (d) reklama nesukelia painiavos tarp reklamos davėjo 
ir konkurento ar jų pavadinimų, prekių ženklų, (e) reklama nediskredituoja ir nemenkina konkurento prekių ženklų, pavadinimo, veiklos, (f) prekės ar paslaugos, turinčios kilmės nuorodą, lyginamos su prekėmis ar paslaugomis su tokia pačia kilmės nuoroda, (g) 
nesąžiningai nesinaudojama konkurento prekės ženklo, pavadinimo reputacija, (h) reklamoje prekės ar paslaugos nepateikiamos kaip prekių ar paslaugų imitacijos ar kopijos.
*7 str. 7 p. požymiai: apgaulingai tvirtinima, kad prekę ar paslaugą galima įsigyti tik per ypač trumpą laikotarpį arba kad tik tuo laikotarpiu jas bus galima įsigyti nustatytomis sąlygomis, taip siekiant paskatinti vartotoją nedelsiant priimti sprendimą.

Įvertinkite ar neklaidinate 
vartotojų ir jiems nurodote 
teisingą, išsamią ir tinkamu 

būdu (forma) pateiktą 
infromaciją.

Įvertinkite, ką Jūsų palyginamoji 
kaina reiškia ir skleisdami 

teisingą ir išsamią reklamą, 
informuokite apie tai vartotoją.


