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A HATÓSÁGOK ÓVATOSSÁGRA INTIK A VÁSÁRLÓKAT A ROMÁNIÁBAN TÍZÉVES BLACK FRIDAY ALKALMÁBÓL, BÜNTETTEK A FOGYASZTÓVÉDŐK 

Trükközéssel rajtoltak a fekete pénteki akciók
Bár az eMag webáruház 
meghirdette, és számos 
romániai kereskedő által az 
igazinak tartott fekete péntek 
(Black Friday) csak a hét 
utolsó munkanapján lesz, 
úton-útfélen vásárlócsábító 
ajánlatokba ütközünk, le-
gyen szó fi zikai vagy inter-
netes boltokról. És az első 
akciókkal együtt megérkez-
tek az első pénzbírságok is.

» BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A z Országos Fogyasztóvé-
delmi Hatóság (ANPC) 
50 ezer lejre bírságolta a 

fi zikai boltokat és webáruházat 
egyaránt működtető Altex céget, 
miután csalóka kedvezmények-
kel próbálta vásárlásra bírni a 
fogyasztókat a fekete pénteki 
akciók keretében. A szakhatóság 
közleménye szerint a fogyasztó-
védők a napokban az Altex we-
báruházában kínált fekete pén-
teki akciókat vizsgálták, és arra 
a következtetésre jutottak, hogy 
a cég nem szabályosan, a referen-
ciaárra (az elmúlt 30 napban ál-
tala gyakorolt legalacsonyabb ár) 
alkalmazta a kedvezményt, ha-
nem egy lényeges magasabb árat 
húzott át a virtuális címkén, hogy 
látványosabb legyen az árcsök-
kentés. Az ellenőrzés során több 
mint ezer termék ára esetében ta-
láltak gondot az árképzésben.

„Az Altex képviselői azt mond-
ták, nem tudnak korrektek lenni 
egy olyan piacon, amelyen senki 
sem az” – mutat rá a fogyasztó-
védelem közleménye. A tapasz-
talt rendellenességek miatt a fo-
gyasztóvédők az Altexet 50 ezer 
lejre bírságolták, és javasolták 
a cég tevékenységének a felfüg-
gesztését is mindaddig, amíg 
nem hagy fel a nem korrekt ke-
reskedelmi gyakorlattal. A köz-
lemény szerint ugyanakkor a 
szakhatóság értesíteni fogja a bűn-
ügyi hatóságokat is.

A fogyasztóvédelem honlapján 
példákat is láthatunk az ártrük-
közésre. Egy okostelefont 1679 
lejért kínálnak eladásra, mintha 
1999 lejről lenne leárazva, ám ki-
derült, hogy november 3-án már 
elérhető volt az eszköz a mostani 

árszinten. Ugyanez a helyzet egy 
3499 lejes árral „csábító” gáztűz-
hellyel is, amely teljes áron 3999 
lej lenne, de október 6-án már 
volt hasonló árengedmény. Vagy 
láthatunk egy kávéfőzőgépet is 
most 1365 lejes akciós áron 2300 
lej helyett, tény azonban, hogy 
szeptember elsején 1495 lejért 
megkaphattuk volna.

Mivel valószínűleg nem az Al-
tex az egyetlen bolt, amely csaló-
ka árcsökkentéssel csábít ebben 
az időszakban, a fogyasztóvédők 
mindenkinek azt tanácsolják, 
hogy ha a csábíró akciók szezon-
jában akarnak vásárolni, akkor 
tanúsítsanak fokozott fi gyelmet, 
hogy ne essenek kelepcébe.

Tíz éve Romániában
Az Egyesült Államokban először 
1966-ban használták a fekete 
péntek kifejezést, az akció, ame-

lyen átlagon felüli kedvezmé-
nyeket kínálnak a vásárlóknak, 
2009-re terjedt el. Romániában 
2011-ben szerényen indult, majd 
évről évre növekedett azok szá-
ma, akik a kedvezményeket ki-
használva vásárolnak. Tíz év 
alatt előfordult, hogy lefagytak a 
webáruházak, de olyan is, hogy 
másodpercek alatt kimerültek a 
készletek, és az is minden évben 
megtörténik, hogy az akció előtt 
felpumpálják az árakat, hogy az-
tán fekete péntekre csökkentsék 
vissza. A Hotnews portál készí-
tett egy összeállítást a novembe-
ri nagy leértékelés és vásárlási 

őrület tízéves hazai történetéből 
csemegézve. Kiderül, hogy 2012-
ben a romániai lakosság egy-
negyede hallott az akcióról, ma 
már az arányuk 90 százalékra nö-
vekedett. Egy évtized alatt voltak 
kiemelkedő pillanatok, például 
2013-ban az eMag online keres-
kedelmi áruház gépkocsikat is 
kínált akciósan, 2016-ban 17 ezer 
lejért talált gazdára egy kamera-
lencse, míg 2018-ban valaki 130 
ezer lejre vásárolt aranyat a fekete 
pénteki árleszállításokat kihasz-
nálva. Elemzők szerint ilyenkor 
sokan vásárolnak olyan terméket 
is, amelyre nincs is szükségük, 
hiszen vonzó az áru mellett fel-
tüntetett jelentős kedvezmény. 
Így a kereskedők akár öt-tízszeres 
forgalmat is lebonyolíthatnak egy 
átlagos időszakhoz képest.

Az első években az oldalak aka-
doztak, ám ez a probléma 2015 

után szinte teljesen megoldódott, 
a cégek befektettek szerverekbe, 
infrastruktúrába. Így az elmúlt 
években az eMagon akár 400 ezer 
felhasználó is lehetett egyszerre, 
míg 2012-ben még csak 130 ezer 
körül volt a számuk. Nemcsak 
az online világban van átlagban 
ilyenkor nyüzsgés, gyakran so-
rok alakultak ki az elektronikai 
cikkeket forgalmazó üzleteknél. 
Ez idén kevéssé valószínű, hiszen 
csak zöldigazolással lehet bejut-
ni, de amúgy is egyre többen vá-
lasztják az online vásárlást.

Ugyanakkor, ahogy a jelenség 
egyre inkább elterjedt, úgy nőtt a 

panaszok száma is, ezek elsősor-
ban az akció előtt mesterségesen 
felpumpált árakra vonatkoznak. 
Elemzők szerint a valóban érdek-
lődésre számot tartó termékeknek 
az árcsökkentése általában nem 
haladja meg a 10–20 százalékot.

Romániában amúgy a fekete 
péntek legnagyobb „játékosa” 
máig az eMag, a webáruház for-
galma tükrözi a növekvő érdek-
lődést: míg 2011-ben 8 millió eu-
róra árult a nagy akciók napján, 
2013-ban 23 millió euróra, 2016-
ban 300 millió lejre, míg tavaly 
585 millió lejre nőtt ez az összeg. 

Mit szabályoz a törvény?
A fekete pénteken vásárolt ter-
mékekre ugyanazok a szabályok 
érvényesek, mint bármikor, tehát 
ha az áru nem felel meg a meg-
hirdetett paramétereknek vagy 
meghibásodott, a kereskedő kö-

teles megjavítani, kicserélni vagy 
megtéríteni az árát. Általában 
javítanak vagy cserélnek, csak 
abban az esetben adják vissza a 
pénzt, ha az első két változat va-
lamilyen okból kivitelezhetetlen. 
A 2003/449-es számú, a különbö-
ző termékek eladását és a jótál-
lási kötelezettséget szabályozó 
törvény úgy rendelkezik, hogy 
15 napon belül orvosolni kell a 
problémát, a 15 napot vagy a pa-
nasztételtől, vagy a problémás 
áru visszavitelétől számolják.

A 2014/34-es számú, a fo-
gyasztók védelmét szabályozó 
kormányrendelet értelmében 

online vásárlás esetén a vevő 
„felmondhatja” a szerződést, 
14 napon belül visszaküldheti 
a terméket, és attól számítva 
szintén 14 napon belül visz-
sza kell kapnia a pénzét. Az 
árut nem kell az eredeti cso-
magolásban visszaküldeni, ám 
a kereskedő ilyen esetekben 
dönthet úgy, hogy néhány szá-
zalékot levon a visszaküldött 
összegből. Ugyanakkor a vevőt 
nem lehet arra kötelezni, hogy 
a pénz helyett más terméket 
vagy utalványt fogadjon el. Az 
üzletekben személyesen vásá-
rolt termék is általában vissza-
vihető, ám ez az üzletpolitikától 
is függ.

A kiszállítás időtartamát szin-
tén a 2014/34/-es kormányhatá-
rozat szabályozza, ennek fekete 
pénteken is legtöbb 30 nap alatt 
kell megtörténnie, hacsak a felek 
nem egyeznek meg másként. A 
törvény értelmében a jótállás két 
év, ezt a kereskedő kiegészítheti. 
Bármilyen panasz esetén a fo-
gyasztóvédelmi hatósághoz lehet 
fordulni, ám ezt csak a magánsze-
mélyek tehetik meg.

Az internetes csalók 
is lecsaphatnak 
A közösségi oldalon az országos 
kibernetikai biztonsági igazga-
tóság (DNSC) eközben arra is fel-
hívja a vásárlók fi gyelmét, hogy 
az internetes csalók máris piacra 
dobták saját „kedvezménykam-
pányukat”. A csalók nagy hazai 
márkák vizuális identitását hasz-
nálva csalják adathalász vagy 
áloldalakra a gyanútlan áldoza-
tokat, hogy személyes adatokhoz 
jussanak, vagy vírussal fertőzzék 
meg a számítógépeket.

A szakhatóság szerint jelenleg a 
Rompetrol, a Profi , valamint a Ro-
mán Posta nevében ígérnek nye-
reményeket, kedvezményeket, 
megadva a hamis oldalak linkjét. 
Azonban a fekete péntek közeled-
tével nem kizárt, hogy más cégek 
vizuális identitását is felhasznál-
ják a támadásokhoz. A szakértők 
azt tanácsolják, hogy kattintás 
előtt mindenképpen győződjünk 
meg a cég hivatalos oldalán, hogy 
létezik-e az üzenetben vagy levél-
ben kapott promóció, verseny. 
Gyanú esetén a 1911-es telefon-
számon vagy az  alerts@dnsc.ro 
lehet bejelentést tenni.

Kész átverés. Lebukott az Altex amiatt, hogy október elején már kínálta ezen az áron az akciós gáztűzhelyet
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