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Anmodning om oplysninger

Forbrugerombudsmanden f0rer tilsyn med, at private erhvervsvirksom-
heder og offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes varer og tjene-
steydelser pa markedet, ikke overtraeder markedsf0ringsloven, herunder
god markedsf0ringsskik, og bestemmelser fastsat af 0konomi- og er-
hvervsministeren.

Alle handlinger foretaget i erhvervs0jemed skal vaere i overensstemmelse
med god markedsf0ringsskik. Generalklausulen i markedsf0ringslovens
§ 1 fastsaetter tre overordnede hensyn, nemlig "hensyntagen til forbru-
gerne, erhvervsdriven.de og almene samfundsinteresser" og er bl.a. rele-
vant, nar det drejer sig om tilsyn med civilretlig forbrugerbeskyttelses-
lovgivning.

Forbrugerombudsmanden er pa baggrund af en henvendelse blevet op-
maerksom pa, at der kan vsere tilfaelde, hvor De ensidigt bar aendret et
uopsigeligt aftaleforhold, og pa denne baggrund bl.a. opkraevet betaling
for ydelser, som muligvis ikke bar tilstraekkelig aftaleretlig hjemmel.
Henvendelsen med bilag vedlaegges.

Med henblik pa en naermere vurdering af omstaendighederne beder For-
brugerombudsmanden Dem derfor i medf0r af markedsf0ringslovens §
22, stk. 2, om en udf0rlig redeg0relse og dokumentation for forholdene.

Markedsf0ringslovens § 22, stk. 2, er salydende:

"Forbrugerombudsmanden kan krceve meddelt alle oplysninger, som
sk0nnes n0dvendige for dennes virksomhed, herunder til afg0relse af, om
et forhold falder ind under lovens bestemmelser. Oplysningerne kan
krceve meddelt inden for en kort frist, nar det gcelder sammenlignende
reklame, eller nar det efter omstcendighederne sk0nnes pakrcevet."

Overtraedelse af bestemmelsen er strafsanktioneret, jf. markedsf0ringslo-
vens § 30, stk. 2, jf. stk. 6.

Markedsf0ringslovens § 30, stk. 2, og 6, er salydende:
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Side 2

"Stk. 2. Den, som undlader at meddele oplysninger, der afkrceves efter §
22, stk. 2, eller § 22 a, stk. 3, 2. pkt., eller som iforhold, der omfattes af
loven, meddeler Forbrugerombudsmanden urigtige eller vildledende op-
lysninger, straffes med b0de, medmindre h0jere straf er forskyldt efter
anden lovgivning.

Stk. 6. Der kan palcegges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar
efter reglerne i straffelovens 5. kapitel."

Den vedlagte henvendelse giver Forbrugerombudsmanden anledning til
at bede Dem om fore!0bigt oplyse og dokumentere f01gende:

• det aftaleretlige grundlag med Deres kunder, herunder
o det oprindelige aftalegrundlag,
o om det oprindelige aftalegrundlag er aendret,

• i givet fald pa hvilket grundlag og med hvilken
hjemmel

o det aktuelle aftalegrundlag,
• antallet af kunder, der er ber0rt af en sadan aendring,
• hvilke konsekvenser bar aendringen f0rt til, herunder bl.a. i for-

bindelse med opkraevning af betaling for ydelser og oph0r af afta- r-;ii ..eh«..-h
leforholdet, og

• relationen mellem Dem og den oprindelige Ieverand0r/aftalepart.

Hvis De viser sig, at De bar aendret et uopsigeligt aftaleforhold uden
hjemmel, og pa denne baggrund f.eks. bar opkraevet ikke retmaessige be-
taling, tager Forbrugerombudsmanden forbehold om at rejse en civil rets-
sag mod Dem.

Forbrugerombudsmanden im0deser Deres svar senest den 30. juni 2009.

Har De afklarende sp0rgsmal, er De velkommen til at kontakte underteg-
nede pa direkte telefonnr. 32 66 90 07.

Med venlig hilsen
Pa Forbrugerombudsmandens vegne

Charlotte Bruun Windahl
Specialkonsulent, cand. jur.


