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B) KO yrkar att Patent- och marknadsdomstolen vid vite ska ålägga AG
Communications Limited att vid kommersiella meddelanden om spel
tydligt ange att den lägsta åldern för att få spela är 18 år.
C) KO yrkar att Patent- och marknadsdomstolen vid vite ska ålägga AG
Communications Limited att vid kommersiella meddelande om spel,
med undantag för sådana meddelanden i radio, ange kontaktuppgifter
till en organisation som tillhandahåller information om och stöd vid
spelproblem.
D) KO yrkar att Patent- och marknadsdomstolen vid vite ska förbjuda AG
Communications Limited att vid marknadsföring av spel på sätt som
skett, eller på väsentligen samma sätt, inte omedelbart acceptera
konsumentens önskemål om att avbryta registreringsförfarandet.
E) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som
senare anges.

2 Sammanfattning
2.1

Yrkande A, förstahandsyrkandet — icke måttfullt
bonuserbjudande

AG Communications Limiteds erbjudande om "UPP TILL 2000 KR BONUS +
loo SPINS" har givits det mest dominanta inslaget i marknadsföringen och det
har inte lämnats någon information eller hänvisning i anslutning till
erbjudandet om att det är förenat med villkor och krav på motprestationer.
Istället har villkoren och kraven placerats undanskymt på webbplatsen med
liten och svårläst text. Villkoren har heller inte funnits samlade på ett och
samma ställe. Villkoren och kraven på motprestationer för att erhålla bonusen
har varit mycket långtgående och vilkas konstruktion utgjort en stark lockelse
för konsumenten att spela för mer än vad hen ursprungligen tänkt på och
riskerar att leda till spelproblem. Marknadsföringen har därför inte uppfyllt 15
kap. 1 § spellagens krav på måttfullhet och är därför otillbörlig enligt 4 §.
Dessutom strider marknadsföringen mot Spelbranschens egna riktlinjer om att
marknadsföringen inte får främja ett spelbeteende som innebär att
konsumenten satsar mer tid och pengar på sitt spelande än vad hen
ursprungligen tänkt. Marknadsföringen strider därför också mot god
marknadsföringssed och är otillbörlig enligt 5 och 6 §§ marknadsföringslagen.
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Yrkande A, and rahandsyrkandet - underlåtenhet att
tydligt ange villkoren för bonuserbjudandet

Informationen om villkoren för bonuserbjudandet har helt utelämnats i
internetannonserna och har på bolagets webbplats lämnats på ett mycket oklart
och svåröverskådligt sätt. Den bristfälliga informationen utgör ett otillbörligt
vilseledande utelämnande enligt 8 § och lo § tredje stycket
marknadsföringslagen. Informationen om villkoren för bonuserbjudandet
uppfyller vidare inte de krav som uppställs i 14 kap. 4 § spellagen och n kap. 6
§ spelförordningen och strider därför mot lagstridighetsprincipen.
Marknadsföringen är därför otillbörlig enligt 5 och 6 §§ marknadsföringslagen.
Slutligen uppfyller den lämnade informationen om villkoren för
bonuserbjudandet inte artikel 1 punkt 8 och artikel 3 i svenska spelbranschens
Riktlinjer för marknadsföring från den 1 april 2019 (SPER). Marknadsföringen
är därmed inte förenlig med god affärssed enligt 5 § marknadsföringslagen.

2.3

Yrkanden B — C — utelämnad information om
ålderskrav och kontaktuppgifter vid spelproblem

AG Communications Limited har inte uppfyllt informationskraven enligt 15
kap. 3 § spellagen om att informera om att den lägsta åldern för att få spela är
18 år och att informera om kontaktuppgifterna till en organisation som
tillhandahåller information om och stöd vid spelproblem. Den utelämnade
informationen är enligt 15 kap. 4 § spellagen att betrakta som väsentlig enligt
lo § tredje stycket marknadsföringslagen.

2.4

Yrkande D — icke måttfullt att inte acceptera
spelarens önskemål om att inte registrera sig

AG Communications Limited har inte accepterat konsumentens önskan om att
avbryta registreringen, utan har istället kommit med påtryckande och
pressande budskap om att fortsätta registreringen. Förfarandet är inte förenligt
med 15 kap. 1 § spellagens krav på måttfullhet och är därför otillbörlig enligt 4
§. Agerandet står dessutom i strid mot spelbranschens egna riktlinjer om att
marknadsföringen inte får innehålla påtryckande eller pressande budskap och
strider därför mot god marknadsföringssed och är otillbörlig enligt 5 och 6 §
marknadsföringslagen.

3
3.1

Utveckling av talan
Bakgrund

Det maltesiska bolaget AG Communications Limited fick den 20 december
2018 licens av Spelinspektionen att driva kommersiella onlinespel och
vadhållning på bland annat webbplatsen www.karamba.com (registerutdrag
bifogas som bilaga 2). Spelinspektionen har varnat och anmärkt samt utfärdat
två sanktionsavgifter mot AG Communications Limited för att de har brustit i
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kontrollen mot Spelpaus.se och för brott mot bonusreglerna. Spelinspektionen
har i beslutet den 29 maj 2019 (dnr 19Si544) om anmärkning och
sanktionsavgift för brott mot bonusreglerna uppskattat AG Communications
Limiteds årsomsättning för 2019 till cirka 644 miljoner kronor före utbetalda
vinster (jfr bilaga a).
Konsumentverket har i tillsynen anmärkt på AG Communications Limiteds
marknadsföring av bonuserbjudanden, att information utelämnats om lägsta
åldern för att få spela samt icke måttfull marknadsföring under
registreringsprocessen. Bolaget har med anledning av Konsumentverkets kritik
vidtagit vissa rättelser.
3.2

Den aktuella marknadsföringen

Internetannonserna
3.2.1
AG Communications Limited har den 15 april 2019 på www.eniro.se och
www.tradera.com gjort reklam för onlinespel under varumärket "KARAMBA"
(se sid. 1 i bilagorna 4 och 6 och videofilmerna i bilagorna 5 och 7).

JAG Communications Limiteds internetannons på Eniro (se nedan) finns en
bild längst upp med karnevalsklädda kvinnor bakom ett roulettbord och
därunder står det "looSPINS UPP TILL 2000 KR BONUS". Längst ned på
annonsen finns en rosa ruta med texten "SPELA NU".

'K AR AM

1005PINS
wr2000 KR BONUS

~im

I internetannonsen på Tradera (se nedan) syns till vänster videospelet
STARBURST och till höger om bilden växlar texten mellan "UPP TILL 2000
KR BONUS" och "+1043 SPINS". Längst ned i annonsen finns en rosa ruta
med texten "SPELA NU".
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3.2.2

Marknadsföringen på webbplatsen
Internetannonserna leder till AG Communications Limiteds webbplats för
onlinespel under varumärket Karamba.

Annonsen från Eniro leder till en landningsplats med svart bakgrundsfärg och
karnevalsldädda kvinnor bakom ett roulettbord (se sid. 2 — 3 i bilaga 4 och
videofilmen i bilaga 5). Ovan till vänster om de karnevalsldädda kvinnorna syns
texten "DET ÄR DAGS ATT BLI EXALTERAD!" Till höger om bilden finns en
ruta där det längst upp står "KARAMBA CASINO CARNIVAL" och därunder
"loo SPINS + mo% BONUS UPP TILL 2000 KR" (se bonuserbjudandets
utformning nedan). Under erbjudandet finns en rosa ruta med texten "SPELA
NU". Längre ned på webbsidan har ett större antal varumärken återgivits,
såsom VISA, Nordea och MasterCard. Därunder finns en text som är mycket
liten och svårläst mot den svarta bakgrunden. Texten inleds med den blå
rubriken (den text som är blå enligt nedan innehåller en länk till bolagets
övriga villkor).
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"Bonuspolicy, Serviceregler
Endast nya insättande spelare.
Minsta insättning 100kr. Erbjudandet gäller på första insättningen. Erbjudandet gäller endast för nya
spelare. 100% upp till 2000 kr och 100 spins. Oanvända freespins går ut efter 24 timmar efter att de
krediterats. Spins gäller på Starburst. Vinster vunna med spinns och bonusar som kräver insättning
måste omsättas 35 gånger. Spel på olika spel bidrar olika mycket till omsättningskraven. Omsättning
Bonuspolicy
Insättningar kan tas ut innan en spelares omsättningskrav har uppfyllts. Men om detta sker så kommer
alla bonusar och vinster att tas bort från spelarens konto. Spelaren måste kontakta kundtjänst för att
göra uttag på sin insättning.
När ett lagt spel missbrukar spelsystemet — oavsett vilket spel det lagts på — så kommer det inte att
räknas med en spelares omsättningskrav. Om spelaren lagt enskilda spel på eller större än 40 kr eller 5
kr per linje, eller 15% av bonussumman innan omställningskraven har uppfyllts så reserverar vi oss
rätten att hålla tillbaka någon summa utöver spelarens originella insättning från en spelares uttag.
Dessutom, om en spelare gjort insättning med Skrill eller Neteller och lagt enskilda spel på eller större
än 25 kr av bonussumman innan omsättningskravet uppfyllts så reserverar vi oss rätten att hålla tillbaka
någon summa utöver spelarens originella insättning från en spelares uttag. Om spelaren placerar spel
på några av de spelen som bidrar med 0% mot omsättningskravet (se lista) eller på odds innan
omsättningskravet på bonusen uppfyllts så reserverar vi oss rätten att hålla tillbaka någon summa
utöver spelarens originella insättning från en spelares uttag. "

Den blåa ldickbara rubriken "Bonuspolicy, Serviceregler" leder till en webbsida
som innehåller ytterligare regler och villkor för att erhålla bonusen och de mo
fria spinsen (se sid 4 — 8 i bilaga 4 och videofilmen i bilaga 5). De villkor som
enligt KO förtjänar att särskilt nämnas är följande.
7. Dessa bonusvillkor framställdes på engelska. Om det finns några inkonsekvenser i någon översatt
version, gäller den engelska versionen.
9. När du spelar i Sverige är du inte berättigad att göra anspråk på bonuserbjudanden.
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10. Karamba kan avbryta, ändra eller uppdatera kampanjer, tävlingar, bonusar eller specialerbjudanden
genom att publicera de ändrade villkoren eller den ändrade uppsägningstiden på den relevanta
webbplatsen för kampanjen, tävlingen eller specialerbjudandet.

Under "Casinobonusregler" (sid. 6 if) kan följande villkor nämnas.
•

"Välkomstbonusen" måste omsättas hos Karamba inom 21 dagar efter att den krediterats till
ditt konto. ...

•

Vänligen notera att på grund av rättvist spelande så behöver du omsätta summan av din
välkomstbonus 35 gånger innan du kan göra uttag på några vinster.
Till exempel:
Sätt in 600kr få 600kr gratis, omsätt 21 000kr för att kunna göra ett uttag. ...

De 100 spinsen som krediterats till en spelares konto måste användas inom 1 dag från då erbjudanden
godkändes. Oanvända freespins kommer därefter att tas bort från kontot.
De 100 spinsen beräknas som en bonus och måste omsättas 35 gånger innan vinster kan plockas ut.
Spelare som gör en insättning för att få emot freespins som en del av ett insättningserbjudande MÅSTE
omsätta deras insättning innan de kan göra ett uttag. Spelare som tar ut sin insättning utan att omsätta
den förlorar de tjänade freespinsen från insättningen, eller vinsterna från freespinsen om de använts....
Insättningar kan tas ut innan en spelares omsättningskrav har uppfyllts. Om detta skulle ske så kommer
alla bonusar och vinster att tas bort från spelarens konto. Spelaren måste kontakta kundtjänsten för att
ta ut deras insättning.
Omsättning på olika spela kommer att räknas olika mycket till omsättninqskravet.

Genom att klicka på "omsättningskravet" på sidan 8 eller klicka på "(se lista)"
på sidan 3, tredje stycket, får konsumenten en lång lista över hur många
procent som varje spel bidrar med (se sid. 9 — 17i bilaga 4 och notera att
videofilmen inte innehåller denna information).
AG Communications Limited lämnar samma information på webbplatsen även
om någon klickar på Traderas internetannons (se. sid 2 — 3 i bilaga 6 och
videofilmen i bilaga 7). Den enda skillnaden på den här landningssidan jämfört
med den karnevalsinspirerade landningssidan är att bakgrundsfärgen är grå
och har en bild på, spelet STARBURST och texten: "UPP TILL 2000 KR BONUS
+ loo SPINS". Därunder finns den rosa rutan med texten: "SPELA NU" (se
bonuserbjudandets utformning nedan).
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3.2.3

Registreringsförfarandet

Genom att på landningssidorna under bonuserbjudandet klicka på den rosa
rutan "SPELA NU" hamnar konsumenten på en sida där bonuserbjudandet
upprepas samtidigt som det automatiskt dyker upp ett poppuppfönster för
registrering av spelaren i två steg (se sid. 18 — 19 i bilagorna 4 och 6 och i slutet
av videofilmen i bilag 7). Om konsumenten försöker ta bort registreringsrutan
genom att klicka på det övre högra krysset kommer en ruta upp med rubriken
"VÄNTA" och därefter "Chansen att vinna stort väntar på dig. Slutför
registreringen och börja spela!" Därunder finns en blå ruta med texten
"FORTSÄTT REGISTRERINGEN" eller "Inte Nu" (jfr bilden nedan).
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Chansen att vinna stort väntar på dig. Sluttar
registreringen och börja spela!

FORTSÄTT REGISTRERIN( 'N
Inte Nu

3.3

Tillämpliga regler

Generella regler för marknadsföring
3.3.1
Innan ett påstående kan bedömas måste dess innebörd fastställas. Avgörande
är hur en genomsnittskonsument får antas uppfatta meddelandet ifråga.
Därvid gäller att reklam i allmänhet läses flyktigt och att konsumenten i första
hand påverkas av helhetsintrycket. Som framgår av bl.a. Marknadsdomstolens
avgörande MD 2010:8 har typen av produkt betydelse såtillvida att
konsumenten kan förmodas gå mer noggrant tillväga när det gäller att inhämta
och värdera information om t.ex. dyrare och mer komplicerade sällanköpsvaror
än enklare produkter som handlas rutinmässigt.

En näringsidkare får inte enligt lo § marknadsföringslagen använda sig av
felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om
näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Av
bestämmelsens tredje stycke föreskrivs att näringsidkaren inte heller får
utelämna väsentlig information i marknadsföringen. Den väsentliga
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informationen får inte heller ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat
olämpligt sätt. Den vilseledande marknadsföringen är enligt 8 §
marknadsföringslagen otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar
mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
Marknadsföring ska enligt 5 § marknadsföringslagen stämma överens med god
marknadsföringssed. Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed
är, enligt 6 § samma lag, att anse som otillbörlig om den i märkbar mån
påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat
affärsbeslut. Med begreppet god marknadsföringssed avses god affärssed eller
andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och
näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Med god affärssed avses i
huvudsak det utomrättsliga normsystem som har utvecklats inom näringslivet,
främst Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam, men även
andra uppförande- och branschkoder, såsom svenska spelbranschens Riktlinjer
för marknadsföring som gäller från den 1 april 2019 (SPER). Även god yrkessed
och andra vedertagna normer för marknadsföring innefattas i begreppet god
marknadsföringssed, såsom till exempel speciallagstiftning, Konsumentverkets
föreskrifter och allmänna råd, de normer som patent- och
marknadsdomstolarna har skapat genom sin praxis samt andra internationellt
vedertagna normer inom ramen för lagens syfte (se prop. 2007/08:115 s. 6970).
Av den så kallade lagstridighetsprincipen följer att marknadsföring som
innebär åsidosättande av annan lagstiftning än MFL är att anse som oförenlig
med god marknadsföringssed och kan förbjudas med stöd av generalklausulen i
5 § MFL (se prop. 2007/08:115 s. 77 och bl.a. MD 2003:30 och 2004:17).
Principen är så självklar och väl förankrad i svensk rätt att det inte har ansetts
nödvändigt att lagfästa den (se a. prop. s. 77 och prop. 1994/95:123 s. 43).
Enligt 23 § marknadsföringslagen får en näringsidkare vars marknadsföring är
otillbörlig förbjudas att fortsätta med denna eller någon liknande åtgärd och
enligt 24 § marknadsföringslagen får en näringsidkare som vid sin
marknadsföring låter bli att lämna väsentlig information åläggas att lämna
sådan information.
3.3.2

Särskild rättslig reglering av spel

Av 1 kap. 2 § spellagen (2018:1138) framgår att lagen ska tillämpas på spel som
tillhandahålls i Sverige, vilket även omfattar spel över internet som riktas till
den svenska marknaden.
Med "bonus" avses enligt 2 kap. 3 § spellagen rabatt eller liknande ekonomiskt
incitament som är direkt kopplat till spelet.
Av 3 kap. 1 § spellagen följer att spelverksamheten ska vara lämplig ur allmän
synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll, vilket
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bland annat innebär att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och de
negativa konsekvenserna av spelandet ska begränsas. Med ett starkt
konsumentskydd avses bland annat att spelreglerna ska vara ldara, tydliga och
lättillgängliga samt problemspelande ska förebyggas och motverkas (jfr prop.
2017/18:220 s. 294).
Licenshavaren har en omsorgplikt enligt 14 kap. 1 § spellagen, vilket innebär att
licenshavaren ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att
minska spelandet när det finns anledning till det. Spel får inte enligt 14 kap. 2 §
spellagen tillhandahållas någon som är under 18 år. Av 14 kap. 4 § spellagen
framgår att licenshavaren ska hålla all relevant information om spelet,
inklusive spelets vinstmöjligheter och regler, lättillgänglig för spelaren och
informationen ska vara på svenska. Enligt 14 kap. 9 § spellagen får en
licenshavare endast erbjuda eller lämna bonus vid det första tillfället då en
spelare spelar på något av licenshavarens spel. Av ii kap. 6 § spelförordningen
(2018:1475) framgår att den som erbjuder en bonus "ska på ett klart och tydligt
sätt i samband med att erbjudandet lämnas, och när erbjudandet utnyttjas av
spelaren, informera spelaren om de villkor och regler som gäller för
erbjudandet. Utbetalning av bonus ska göras så snart det är möjligt efter det att
villkoren har uppfyllts". Av bestämmelsens tredje stycke anges att en "spelare
ska ha minst 60 dagar på sig att uppfylla eventuella villkor som har knutits till
en utbetalning av en bonus." Av artikel 1 punkt 8 i SPER framgår "att alla
eventuella villkor för deltagande i en marknadsföringsaktivitet eller för att ta
del av erbjudanden (inklusive tilläggsförmåner) är tydliga och tillgängliga för
konsumenten på ett för distributions- och marknadsföringskanalen lämpligt
sätt, så att konsumenten ges möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om sitt
spelande". Av artikel 3 i nyssnämnda riktlinjer framgår att särskild försiktighet
ska iakttas vid utformningen av marknadsföring som helt eller delvis består av
erbjudande om tilläggsförmåner. För att försiktighetskravet ska säkerställas
ska ett "erbjudande om tilläggsförmån förenas med tydlig information om
samtliga villkor för erhållandet av tilläggsförmånen och att denna information
lämnas i anslutning till erbjudandet på ett för distributions- och
marknadsföringskanalens lämpligt sätt" och "att tillvägagångsättet för
erhållandet av tilläggsförmånen framgår av villkoren".
Av 15 kap. 1 § spellagen framgår att vid marknadsföring av spel ska måttfullhet
iakttas. För att avgöra om en marknadsföringsåtgärd är måttfull ska en
helhetsbedömning göras (jfr prop. 2017/18:220 S. 164). Vägledning om vad
som är måttfull marknadsföring kan enligt nyssnämnda prop. sökas i
Konsumentverkets praxis och allmänna råd samt i Europeiska kommissionens
rekommendationer om principer för att skydda konsumenter i samband med
onlinespel. Av propositionen framgår vidare att det strider mot
måttfullhetskravet att ange att ett erbjudande är gratis, när spelaren själv
måste satsa pengar eller göra någon annan motprestation såsom att lämna
person- och kontaktuppgifter. Vidare bör marknadsföringen inte väcka särskild
uppmärksamhet genom sin utformning (jfr prop. 2016/17:8 s. 31). Av
nyssnämnd prop. framgår även att marknadsföringen ska ge en saklig,
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balanserad och vederhäftig presentation av spelet. Av artikel 2 punkt 13 SPER
framgår att måttfullhetslaavet ska säkerställas genom: "att marknadsföring
inte främjar spelbeteende som innebär att konsument satsar mer tid och
pengar på sitt spelande än vad konsumenten egentligen vill". Av punken 19 i
samma artikel anges: "att marknadsföring inte innehåller kraftigt påtryckande
och pressande budskap så som 'du måste', 'du har inget att förlora 'eller
'kom igen nu' ".
Spel får inte enligt 14 kap. 2 § spellagen tillhandahållas den som är under 18 år.
Ett kommersiellt meddelande om spel ska enligt 15 kap. 3 § spellagen innehålla
tydlig information om lägsta ålder för att få spela. I samband med
kommersiella meddelanden om spel, med undantag av radio, ska licenshavaren
säkerställa att det också anges kontaktuppgifter till en organisation som
tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem. Av
artikel 4 punkten 2 SPER framgår "att information om åldersgräns tydligt ska
framgå i marknadsförings- respektive distributionskanal för försäljning".
I 15 kap. 4 § spellagen anges att marknadsföring som strider mot 1 § vid
tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (MFL) ska anses som
otillbörlig mot konsumenter. Om information som anges i 15 kap. 3 § spellagen
inte lämnas ska MFL tillämpas. Sådan information ska anses väsentlig enligt io
§ 3 stycket MFL.
3.4 Bedömning
Genomsnittskonsumenten m.m.
3.4.1
AG Communications Limited riktar onlinespel och vadhållning till den svenska
marknaden genom bland annat webbplatsen www.sv.karamba.com, vilket
enligt 1 kap. 2 § spellagen innebär att den lagen är tillämplig på deras
spelverksamhet.

AG Communications Limited har låtit publicera annonserna med
bonuserbjudandena på Eniro och Tradera. En genomsnittlig konsument som
använder Eniro eller Tradera kan inte gärna antas ha några särskilda
förkunskaper om onlinespel eller om det brukar uppställas några särskilda
villkor för att ta del av ett bonuserbjudande.
Icke måttfullt bonuserbjudande — förstahandsyrkandet A
3.4.2
En genomsnittskonsument som flyktigt granskar AG Communications Limiteds
annonser på Eniro eller Tradera får enligt KO intrycket av att wo fria spins
samt en bonus på upp till 2 000 kr erbjuds utan något krav på motprestation.
Detta intryck torde förstärkas om konsumenten klickar på annonsernas
"SPELA NU" och hamnar på bolagets landningssidor där samma erbjudande
upprepas fast med större text. Inte heller här lämnas i anslutning till
erbjudandena någon information eller hänvisning till att dessa är förenade med
villkor eller krav på motprestationer, utan det är först längre ned på sidan som
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denna information lämnas med mycket liten och svårläst text. I själva verket
kan spinsen och bonusen erhållas först om konsumenten gör en insättning och
därutöver spelar för 35 gånger mer än vad hen ursprungligt satt in. För att
erhålla den marknadsförda bonusen på 2 000 kr måste konsumenten spela för
minst 70 000 kr (2000*35). I realiteten krävs att spelaren omsätter betydligt
mer pengar än så, då vadhållningen enligt villkoren inte medräknas och ett
mycket stort antal spel endast berättigar till o — 50 % vid
omsättningsberäkningen. Därtill kommer ett flertal andra inskränkande
villkor, såsom att de mo fria spinsen måste användas inom 24 timmar och att
välkomstbonusen måste omsättas 35 gånger inom 21dagar, vilket står i direkt
strid mot 11 kap. 6 § tredje stycket spelförordningen som anger att spelaren ska
ha minst 6o dagar på sig att uppfylla eventuella villkor som knutits till
bonusen. I praktiken torde det vara ytterst få spelare som kan ta del av den
marknadsförda bonusen, om ens någon då det finns ett villkor som uttryckligen
anger att svenska spelare inte kan få någon bonus. Denna konstruktion med
mycket höga omsättningskrav och andra inskränkande villkor måste rimligtvis
för spelaren vara överrumplande samt utgöra en stark lockelse att spela för mer
än vad spelaren ursprungligen tänkt, vilket påtagligt ökar risken för ett
problematiskt spelande, vilket spellagen syftar till att motverka. På ovan
angivna skäl kan det knappast vid en helhetsbedömning vara förenligt med 15
kap. 1 § spellagens måttfullhetskrav att marknadsföra en bonus och fria spins,
när erbjudandet är förenat med sådana villkor och krav på motprestationer
från spelaren. Marknadsföringen är således enligt 15 kap. 3 § spellagen
otillbörlig. Vidare bör marknadsföringen stå i strid mot spelbranschens egna
riktlinjer i artikel 2 punkten 13 SPER om att marknadsföringen inte får främja
ett spelbeteende som innebär att konsumenten satsar mer tid och pengar på
sitt spelande än vad hen egentligen vill. Marknadsföringen strider därför också
mot god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen och är otillbörlig
enligt 6 § då denna i vart fall sannolikt påverkar konsumentens förmåga att
fatta ett välgrundat affärsbeslut. Den otillbörliga marknadsföringen ska således
förbjudas i enlighet med KO:s förstahandsyrkande A.

3.4.3

Underlåtenheten att tydligt ange villkoren för
bonuserbjudandet — andrahandsyrkandet A
AG Communications Limited har i intemetannonserna på Eniro och Tradera
helt utelämnat att den marknadsförda bonusen och de fria spinsen är förenade
med krav eller villkor. Inte heller har AG Communications Limited på sin egen
webbplats i anslutning till erbjudandet om bonus och fria spins angett eller
hänvisat till att erbjudandet är förenat med långtgående krav och villkor för
spelaren, utan det är först längre ned på landningssidorna som vissa av
villkoren anges med en mycket liten och svårförståelig text. För att
konsumenten ska få del av samtliga villkor måste konsumenten dessutom
klicka på två ytterligare länkar och även den informationen som lämnas här är
svårförståelig och rörig. Därtill anges i ett av villkoren att spelare i Sverige inte
är berättigade att göra anspråk på bonuserbjudandet, så det framstår som
oklart om den marknadsförda bonusen överhuvudtaget lämnas till svenska
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spelare. AG Communications utelämnade och bristande väsentliga information
enligt ovan utgör ett otillbörligt vilseledande utelämnande enligt 8 § och lo §
tredje stycket marknadsföringslagen. Bolagets marknadsföring följer vidare
inte de krav som anges i 14 kap. 4 § spellagen och ii kap. 6 spelförordningen
(jfr avsnitt 3.3.2) och strider därför mot lagstridighetsprincipen.
Marknadsföringen är därför även på denna grund otillbörlig enligt 5 och 6 §§
marknadsföringslagen. Slutligen är marknadsföringen inte förenlig med god
affärssed enligt 5 § marknadsföringslagen, då den information som bolaget
lämnat inte är förenlig med artikel 1 punkten 8 och artikel 3 i SPER (jfr avsnitt
3.3.2).
3.4.4

Utelämnad information om ålderskrav och kontaktuppgifter
—yrkanden B och C

AG Communications Limited har i internetannonserna på Eniro och Tradera
samt på webbplatsen inte informerat om att den lägsta åldern för att få spela är
18 år. Inte heller har bolaget i internetannonsema lämnat några
kontaktuppgifter till en organisation som ger information om och stöd i
samband med spelproblem. AG Communication Limited är skyldiga att lämna
den ovan nämnda informationen enligt 15 kap. 3 § spellagen och enligt 4 § ska
informationen anses vara väsentlig enligt lo § tredje stycket
marknadsföringslagen. Bolaget ska således åläggas att lämna denna
information vid vite i enlighet med yrkandena B och C.
3.4.5

Ej måttfullt att inte acceptera spelarens önskan om att
avbryta registreringsförfarandet — yrkande D

En konsument som på webbplatsen för Karamba under bonuserbjudandet
klickar på "SPELA NU" blir automatiskt uppmanad att registrera sig i två steg.
Om konsumenten inte vill registrera sig och därför klickar på poppuppfönstrets
högra övre ruta så försvinner inte rutan, utan istället uppmanas konsumenten
att "VÄNTA" för att "Chansen att vinna stort väntar på dig. Slutför
registreringen och börja spela!" Därunder finns en blå ruta med texten
"FORTSÄTT REGISTRERINGEN" eller "Inte Nu". Att på detta sätt inte direkt
acceptera konsumenten önskemål om att inte vilja registrera sig kan inte gärna
vara förenligt med 15 kap. 1 § spellagens krav på måttfullhet vid
marknadsföringen och är därför otillbörlig enligt 4 §. Det aktuella förfarandet
torde vidare även strida mot spelbranschens egna riktlinjer i artikel 2 punkten
19 SPER om att marknadsföringen inte får innehålla kraftigt påtryckande eller
pressande budskap som att "du måste", "du har inget att förlora" eller "kom
ingen nu". Marknadsföringen strider således även mot god marknadsföringssed
enligt 5 § marknadsföringslagen och är otillbörlig enligt 6 § då det sannolikt
påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
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4 Bevisning
KO åberopar som skriftlig bevisning skärmdumpar och videoinspelningar från
www.eniro.se, www.tradera.com och www.karamba.com till styrkande av
marknadsföringens utformning (bilaga 4— 7) och därvid särskilt:
• att bonuserbjudandena givits det mest dominanta inslaget i
marknadsföringen,
• att ingen information eller hänvisning gjorts i anslutning till
bonuserbjudandena om att dessa är förenade med villkor och krav på
motprestationer,
• att villkoren och kraven givits en mycket undanskymd placering på
webbplatsen samt varit svårlästa och inte funnits samlade på ett och
samma ställe,
• att någon information inte lämnats om ålderskravet för att få spela,
• att det i internetannonsema saknats information om
kontaktuppgifterna till en organisation som tillhandahåller information
om och stöd vid spelproblem och
• att konsumenten automatiskt uppmanats att registrera sig och att
bolaget inte direkt accepterat konsumentens önskan om att avsluta
registreringen, utan marknadsföringen har istället innehållit
påtryckande och pressande budskap om att fortsätta registreringen.
KÖ förbehåller sig rätten att beroende på motpartens inställning i målet att
komplettera bevisningen.

Daniel Karfs
Biträdande Konsumentombudsman

Pär Magnusson
Processråd

