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Konkurencijos taryba pastaraisiais metais sulaukia vis daugiau pranešimų
(skundų) dėl vartotojus pasiekiančios galimai klaidinančios informacijos
apie parduodamo nekilnojamojo turto (NT) paskirtį ar kitus su NT susijusius aspektus: 2015 m. gauti 5, 2016 m. – 12, o 2017 m. – 32 pranešimai.
Dauguma pareiškėjų nurodė, jog reklamoje skelbiama apie parduodamas
gyvenamosios paskirties patalpas – butus, tačiau vėliau paaiškėjo, kad
vartotojams iš tiesų siūlomas negyvenamosios paskirties NT, pavyzdžiui,
vienas statytojas turėjo leidimą statyti negyvenamosios svečių namų paskirties objektus, kitas – vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį namą, tad šiuo
atveju galėjo parduoti dalį namo, o ne butus.
Nagrinėdami vartotojų pranešimus, Konkurencijos tarybos ekspertai pastebėjo, kad NT reklamose apskritai nėra pateikiama informacija, susijusi
su siūlomų įsigyti patalpų bei statinių, kuriuose parduodamos patalpos,
paskirtimi. Tokia informacija laikytina esmine, lemiančia vartotojo sprendimą pirkti ar ne NT objektą, todėl reklamose turėtų būti aiškiai ir tiksliai
nurodyta tiek siūlomų įsigyti patalpų, tiek statinio, kuriame yra parduodamos patalpos, paskirtis. Priklausomai nuo patalpų bei statinio paskirties (gyvenamosios ar negyvenamosios), skiriasi kokybiniai ir techniniai jų
reikalavimai.
Norėdama užtikrinti, kad skleidžiama reklama apie siūlomą įsigyti NT
būtų teisinga ir neklaidintų pirkėjų, taip pat siekdama gerinti vartotojų informavimą apie siūlomą įsigyti NT, Konkurencijos taryba 2017 m.
II pusmetį prevenciniais tikslais atliko stebėseną – domėjosi įvairiomis
priemonėmis skleidžiamomis NT reklamomis, kuriose vartotojams buvo
siūloma įsigyti butus, būstus, apartamentus ir pan., ir išsiuntė reklamos
davėjams rekomendacijas.

Pranešimai dėl galimai klaidinančios nekilnojamojo turto reklamos 2015–2017 m.
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Siekdama, kad į galimas problemas būtų reaguojama kuo operatyviau
ir kuo didesniu mastu, Konkurencijos taryba kreipėsi į 140 adresatų: NT
pardavėjus, agentūras, brokerius, vystytojus, statytojus. Išsiųstose rekomendacijose pabrėžta, jog reklamos davėjai privalo imtis visų įmanomų
priemonių, kad įvairiais kanalais skleidžiamoje reklamoje būtų pateikiama
teisinga ir išsami informacija apie vartotojams siūlomų įsigyti patalpų ir
statinių paskirtį. Tokios esminės informacijos atskleidimas leistų išvengti
galimo vartotojų klaidinimo.
Konkurencijos taryba atkreipė reklaminės veiklos subjektų dėmesį, kad
atsakomybė už galimai klaidinančios reklamos skleidimą gali kilti ne tik
reklamos davėjui, t. y. asmeniui, kurio iniciatyva ir interesais naudojama
(užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama, pavyzdžiui, NT savininkui,
bet ir reklamos paslaugų teikėjui, t. y. asmeniui, teikiančiam reklamos gamintojo, skleidėjo ar tarpininko paslaugas. Atsakomybė už galimai klaidinančios reklamos skleidimą galėtų kilti NT agentūrai, brokeriui, jeigu
jie žinojo arba turėjo žinoti, kad reklama neatitinka Reklamos įstatyme
nustatytų reikalavimų.
Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos (vienijančios 28 bendroves ir 355 brokerius) bei Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (vienijančios 55 bendroves) nariams Konkurencijos taryba pateikė
informaciją, kuri galėtų padėti jiems įsivertinti, ar reklamose skleidžiama
informacija neklaidina vartotojų. Šioms organizacijoms priminta, kad pareigą neklaidinti pirkėjų numato ir Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos Etikos kodeksas bei Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros
asociacijos Garbės kodeksas.
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bendrovės

Verslo atstovai paraginti įsivertinti, ar skleidžiama informacija neklaidina vartotojų.
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STEBĖSENOS REZULTATAI
IR PASIŪLYMAI
Ūkio subjektai, kuriems Konkurencijos taryba išsiuntė rekomendacijas,
bendradarbiavo geranoriškai, atsižvelgė į pateiktus siūlymus. Iš 140 adresatų 93 informavo instituciją apie veiksmus, kurių ėmėsi (žr. grafiką).
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Konkurencijos tarybai pabrėžus, kad atsakomybė už klaidinančios reklamos skleidimą gali kilti ne tik reklamos davėjams, bet ir reklamos paslaugų teikėjams (NT agentūroms, brokeriams), šie ėmėsi veiksmų: papildė
skleidžiamą informaciją apie siūlomą įsigyti NT, pakeitė reklamą, surengė
mokymus ir kt.
Konkurencijos tarybos ekspertai, pakartotinai atsitiktine tvarka patikrinę
30 ūkio subjektų NT reklamas, kreipėsi į 2 iš jų, įspėdami apie galimą vartotojų klaidinimą ir ragindami imtis veiksmų užtikrinant, kad gyventojus
pasiektų išsami informacija apie parduodamą NT. Po šio kreipimosi galimai klaidinančios reklamos buvo pakeistos ar nutrauktos.
Taigi, Konkurencijos tarybos inicijuota stebėsena įvykdyta sėkmingai –
reklaminės veiklos subjektams pakeitus galimai vartotojus klaidinusias
reklamas ir skelbimuose ėmus nurodyti išsamią informaciją apie siūlomų
įsigyti patalpų ir statinių paskirtį, pirkėjai tapo labiau informuoti, todėl gali
priimti teisingą informacija paremtą sprendimą dėl NT įsigijimo.
Vis dėlto dalis ūkio subjektų reklamas pakeitė tik po institucijos kreipimosi. Tad didėjant NT pasiūlymų skaičiui, būtina ir toliau šviesti ūkio subjektus tam, kad jų skleidžiamos reklamos neklaidintų vartotojų. Todėl
Konkurencijos taryba, bendradarbiaudama su kitomis priežiūros institucijomis, svarstys galimybę 2018 m. I pusmetį surengti seminarą (mokymus) su NT pardavimu susijusiems reklamos davėjams bei skleidėjams.

“

Pakeitėme galimai
vartotojus klaidinusias
reklamas ir pateikėme
išsamią informaciją apie
siūlomų įsigyti patalpų
ir statinių paskirtį.
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“

Pirkėjai tapo
labiau informuoti,
todėl gali priimti
teisingą informacija
paremtą sprendimą
dėl nekilnojamojo
turto įsigijimo.

Prieš
stebėseną

Po

stebėsenos
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“

Jūsų pasirinkimui
1–3 kambarių, 37–66 kv. m.
būstai su daline arba pilna
apdaila bei taupiu autonominiu
dujiniu šildymu. Yra „protingo
namo“ sistemos galimybė. Dalis
būstų yra poilsio paskirties.

Prieš
stebėseną

“

Po

stebėsenos
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Jūsų pasirinkimui
1–3 kambarių, 37–66 kv. m.
būstai su daline arba pilna
apdaila bei taupiu autonominiu
dujiniu šildymu. Yra „protingo
namo“ sistemos galimybė.
Projekto „Apartamentai
kopose“ C korpusas yra
poilsio paskirties (jame esantys
butai yra poilsio paskirties),
D korpusas – gyvenamosios
paskirties (jame esantys butai
yra gyvenamosios paskirties).

2017 M. KONKURENCIJOS
TARYBOS SPRENDIMAI DĖL
NEKILNOJAMOJO TURTO
REKLAMŲ SKLEIDIMO
2017 m. Konkurencijos taryba priėmė 2 sprendimus, kuriais pripažino
ūkio subjektų skleistas NT reklamas klaidinančiomis.
Spalio 2 d. Konkurencijos taryba nusprendė, kad bendrovės „Karolinos turas“ ir „NT partneriai“, reklamuodamos parduodamas viešbučio patalpas
kaip butus, klaidino vartotojus. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad bendrovei
„Karolinos turas“ išduotame Vilniaus miesto savivaldybės leidime rekonstruoti statinį buvo numatyta būsima viešbučių paskirtis, tačiau projektas
„Karolinos parkas“ buvo plačiai reklamuojamas kaip gyvenamasis. Konkurencijos taryba pažymėjo, kad šio projekto reklama galėjo suformuoti
neteisingus lūkesčius apie reklamuojamą NT. Be to, paveikti neteisingos
informacijos vartotojai galėjo patirti finansinių nuostolių ir jiems galėjo
atsirasti teisinės pasekmės dėl skirtingo gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpų naudojimo teisinio reglamentavimo. Už Reklamos
įstatymo pažeidimą 8 688 Eur bauda skirta ne tik bendrovei „Karolinos
turas“, kuri buvo atsakinga už klaidinančios reklamos skleidimą kaip jos
davėja, bet ir agentūrai „NT partneriai“ kaip reklamos paslaugų teikėjai,
organizavusiai reklaminę kampaniją. Konkurencijos taryba pripažino, kad
reklamos paslaugų teikėja „NT partneriai“ žinojo arba turėjo žinoti apie
klaidinančios reklamos naudojimą, nes su „Karolinos turu“ buvo pasirašiusi reklamos paslaugų teikimo tarpininkavimo sutartį.
Lapkričio 27 d. Konkurencijos taryba nustatė, kad bendrovė „Kauno būstai“ klaidino vartotojus, kai Palangoje statomas poilsio paskirties patalpas
svečių namuose reklamavo kaip butus. Reklamose buvo pateikta netei-
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singa informacija apie parduodamo NT paskirtį – vietoj reklamuotų butų
vartotojams siūlyta įsigyti tik negyvenamosios paskirties patalpas: svečių
namus, poilsio paskirties namus ar jų dalį. Kadangi „Kauno būstai“ negali
pakeisti patalpų paskirties, pirkėjai, įgiję negyvenamosios paskirties patalpas, negalėtų jų naudoti kaip gyvenamųjų. Už klaidinančios reklamos
naudojimą Konkurencijos taryba bendrovei skyrė 6 300 Eur baudą.
Minėtu nutarimu Konkurencijos taryba priminė, kad NT reklamose būtina
aiškiai ir tiksliai įvardinti siūlomų įsigyti patalpų ir statinių paskirtį taip, kaip
nurodyta statybą leidžiančiame dokumente arba NT registre. Priklausomai nuo to, ar NT yra gyvenamosios (butas, namas) ar negyvenamosios paskirties (viešbutis, svečių namai), vartotojai gali patirti finansinius,
gyvenimo kokybės ir kitokius praradimus. Gyvenamosios paskirties patalpoms taikomi griežtesni apšvietimo, triukšmo izoliacijos reikalavimai,
taip pat šalia jų turi būti įrengta daugiau vietų automobiliams, želdynai
su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis. Vartotojams, kurie įsigijo negyvenamosios paskirties patalpas, tačiau jose gyvena, gali būti taikomos
kitokios elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ir šių įrenginių
leistinosios naudoti galios padidinimo, atsiskaitymo už suvartotą elektros
energiją sąlygos ir kt.

TEISMAS ATSAKOMYBĖS NEPANAIKINO
2018 m. kovo 7 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) atmetė bendrovių „NT partneriai“ bei „Karolinos turas“ skundus ir patvirtino, kad Konkurencijos taryba pagrįstai joms skyrė baudas už klaidinančios reklamos skleidimą.
VAAT konstatavo, kad tiek bendrovei „Karolinos turas“, kuri sostinėje vystė nekilnojamojo turto (NT) projektą „Karolinos parkas“, tiek agentūrai
„NT partneriai“, kuri organizavo reklaminę kampaniją, tenka prisiimti atsakomybę, kad NT projekte „Karolinos parkas“ parduodamos viešbučio
patalpos buvo reklamuojamos kaip butai. Teismas pripažino, kad už šį
Reklamos įstatymo pažeidimą Konkurencijos taryba pagrįstai įmonėms
skyrė baudas po 8 688 Eur.
VAAT taip pat patvirtino Konkurencijos tarybos išvadą, kad „NT partneriai“ turi atsakyti už Reklamos įstatymo pažeidimą kaip reklamos paslaugų teikėja.
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