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Beslut
Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Ur & Penn AB, 556438-6950, att
vid marknadsföring av klockor och andra modeaccessoarer använda sig av
uttrycket "Rea" eller andra uttryck med motsvarande innebörd om inte
försäljningen sker under en begränsad tid.
KO förbjuder Ur 8z Penn AB att vid marknadsföring av klockor och andra
modeaccessoarer felaktigt påstå att försäljningspriset är nedsatt med en viss
procentsats i förhållande till det ordinarie priset
Respektive förbud är förenat med ett vite på 1 500 000 kronor.

Information till näringsidkaren
Beslutet innebär inte att näringsidkaren blir skyldig att betala det förelagda
vitet. Vitet aktualiseras endast om näringsidkaren överträder beslutet och
domstol på KO:s begäran beslutar att näringsidkaren ska betala vitet.

Postadress

Fakturaadress

Besöksadress

Telefon/Fax

E-post/webbadress

Bankgiro

Org.nr

Box 48
651 02 Karlstad

FE 64
838 73 Frösön

Tage Erlandergatan 8A

0771-42 33 00
054-1941 95

konsumentverket@konsumentverketse
vfflv.konsumentverket.se

5050-2806

202100-2064
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Skäl
Bakgrund
Ur & Penn AB, nedan benämnt Ur & Penn eller bolaget, marknadsför och säljer
modeaccessoarer med fokus på klockor. Bolaget har över 115 butiker spridda
runtom i landet samt en e-handel. Ur & Penn säljer såväl egna som externa
varumärken.
I april 2019 inledde Konsumentverket ett tillsynsärende mot Ur & Penn mot
bakgrund av inkomna anmälningar till myndigheten. Av anmälningarna
framkom att konsumenter uppfattat att bolaget i sin marknadsföring konstant
använt uttrycket rea eller uttryck med liknande innebörd. Flera anmälare har
även ifrågasatt huruvida det rör sig om tillfälligt nedsatta priser eller om
priserna i egentlig mening är Ur & Penns normala priser. Konsumentverket
efterfrågade då information för att kunna bedöma om en överträdelse av
reglerna i marknadsföringslagen hade skett.
Bolaget har i två yttranden till myndigheten beskrivit att bolaget har två stora
årliga realisationer på central nivå, och att det därutöver har funnits behov av
att sälja av innevarande lager på grund av ombyggnationer och stängningar av
butiker. Ibland sker därutöver olika slags priskampanjer då bolaget köper in
stora partier produkter och ibland tvingas sälja ut de snabbt för att tömma
lagren. Utöver detta beskriver Ur & Penn att försäljningen i de olika butikerna
går olika bra vilket kan påverka behovet av att sälja av varulager bland enskilda
butiker. Bolaget uppger även att under förra året firades 75-årsjubileum vilket
innebar att vissa varors pris sänktes med 75 %.
Vad gäller försäljning av klockor av märket Gant på bolagets webbplats
www.uropenn.se beskriver Ur & Penn att den prisfördel som kommunicerats
har utgått från det rekommenderade cirkapriset, vilket inte har kommunicerats
ut i alla marknadsföringsenheter.
Konsumentverket har gjort bedömningen att Ur & Penns prismarknadsföring
står i strid med marknadsföringslagen och har därför i september 2019
överlämnat ärendet till Konsumentombudsmannen för rättsliga åtgärder.
Tillämpliga regler
En näringsidkare får enligt lo § första stycket marknadsföringslagen
(2008:486), MFL, inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra
framställningar som är vilseledande ifråga om näringsidkarens egen eller
någon annans näringsverksamhet. Av andra stycket punkten 4 framgår att det
särskilt gäller framställningar som rör produktens pris och särskilda
prisfördelar.
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Av 17 § MFL följer att en näringsidkare vid marknadsföring av produkter får
använda uttrycket "realisation" eller annat uttryck med motsvarande innebörd
endast om försäljningen avser produkter som ingår i näringsidkarens ordinarie
sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är väsentligt
lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.
Det finns flera rättsfall från Marknadsdomstolen där olika former av rea- och
utförsäljningsbegrepp prövats (jfr ex MD 1975:18, 1982:14, 1992:34, 1993:29
och 2005:31). Ett återkommande uttalande i rättsfallen är att olika typer av
påståenden om reapriser och utförsäljningar har stor suggestionskraft och är
ägnade att väcka förväntan om särskilt förmånliga anbud (jfr även prop.
1970:57 s.74). Enligt rättsfallen ska därför försiktighet iakttas vid användning
av dessa begrepp. Som framgår av 17 § MFL får en realisation bara ske under
en begränsad tid. Det finns ingen absolut tidsgräns för hur länge realisationen
eller utförsäljningen får hålla på och syftet är inte heller att begränsa generellt
sett förmånliga realisationer för konsumenterna, såsom vid säsongskiften.
Utgångspunkten för att det ska vara frågan om en egentlig realisation är att den
som längst varar i några få veckor och att olika realisationer under ett år totalt
inte bör överstiga ett par månader (jfr MD 1982:14 och 1993:29). Av rättsfallen
framgår även att det är näringsidkaren som har bevisbördan för att de olika
förutsättningar enligt 17 § MFL för realisation är uppfyllda.
Av Konsumentverkets vägledning om prisinformation från år 2012 framgår på
sidan 9 att ett överkorsat pris, pris inom parantes eller liknande förutsätts vara
det ordinarie priset, dvs, det pris som näringsidkare under längre tid sålt
produkten för.
En marknadsföringsåtgärd som skett i strid mot lo och/eller 17 §§ MFL är
enligt 8 § samma lag att anses som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt
påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
Enligt 28 § MFL får KO ifall som inte är av större vikt meddela föreläggande
om sådant förbud som avses i 23 § MFL. Föreläggandet ska förenas med vite,
om det inte av särskilda skäl är obehövligt. KO får bestämma att ett
föreläggande ska gälla omedelbart.

Bedömning
Av utredningen i ärendet framgår att sommarrean 2018 inleddes den 13 juni
och att de sista reavarorna såldes den 4 september (84 dagar). Vinterrean
inleddes den 26 december och de sista reavarorna således till och med den 15
mars 2019 (80 dagar). Den sammanlagda tiden för realisationerna uppgick
därmed till 164 dagar. Ur & Penn framhåller dock i sitt yttrande att
sommarrean pågick väsentligen till den lo juli och att vinterrean började fasas
ut till förmån för nyheter den 15 januari 2019 men att rean sedan upphörde i
olika takt beroende på försäljningen i olika butiker. Kampanjen med 75-
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årsjubileum pågick från den 3 oktober till den 30 oktober. Ur & Penn har i sitt
yttrande från den 21 augusti 2019 uppgett att bolaget "medger att överträdelse
har skett med anledning av att priskampanjer pågått under för lång tid och att
det förekommit bristande tydlighet när det gäller kommunikation av prisfördel
i jämförelse med rekommenderade priser".
Marknadsföring ska vara vederhäftig. Den som i marknadsföring använder ett
påstående ska kunna styrka påståendets riktighet. Kan denne inte detta, ska
påståendet anses som °vederhäftigt. Mot bakgrund av att Ur & Penn själva
medger att marknadsföringen har brustit anser KO att bolaget inte kan styrka
att marknadsföringen av realisationerna varit i enlighet med 17 § MFL och att
den i vart fall varit vilseledande enligt 10 § andra stycket punkten 4 MFL.
Mot bakgrund av ovanstående finner KO att Ur & Penns marknadsföring av
realisationer och kommunikation av prisfördel vid försäljning av klocka varit
vilseledande. För att ett förbud ska kunna meddelas krävs det även att
marknadsföringen är otillbörlig. I denna fråga gör KO följande bedömning.
Det har inte framkommit att Ur & Penn har riktat sin marknadsföring till
någon särskild konsumentkategori. Bedömningen av marknadsföringen ska
därmed ske med utgångspunkt i hur marknadsföringen är ägnad att uppfattas
av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam genomsnittskonsument.
Den vilseledande marknadsföringen avser uppgifter om prisfördelar. Priset är
en av de viktigaste faktorerna som genomsnittskonsumenten tar hänsyn till när
den överväger att fatta ett affärsbeslut. Den vilseledande marknadsföringen får
därför, i vart fall sannolikt, anses ha inverkat på genomsnittskonsumentens
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
Marknadsföringen är därmed att anse som otillbörlig. Därmed finns det skäl att
förbjuda Ur & Penn att använda uttrycket "rea" eller liknande och att felaktigt
påstå att en vara är visst nedsatt på det sätt som framgår av föreläggandet.
Föreläggandet ska förenas med vite eftersom det inte finns några särskilda skäl
däremot. Det framgår av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018 att
bolaget omsatte 385 084 000 kr. Med hänsyn till Ur & Penns årsomsättning,
sam med beaktande av marknadsföringens omfattning och dess brister, ska
vitesbeloppet bestämmas till 1 500 000 kronor.
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Karlstad som ovan

I

Pär Magnusson
Processråd

,./V; 4— C
Maja indstrand
biträdande processråd

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Beslutet överklagas skriftligt. I skrivelsen ska Ni ange vilket beslut som
överklagas och vilken ändring i beslutet Ni begär. Skrivelsen ställs till Patentoch marknadsdomstolen men skickas till KO. Överldagandet ska ha kommit in
till KO inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

