
 

  

Jogsértő az Unilever összehasonlító reklámja 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogsértőnek ítélte meg az Unilever Magyarország 

Kft. (Unilever) összehasonlító reklámját. Az Unilever a televízióban és a mozikban 

vetített reklámfilmjeiben ellenőrizhetetlenül és a tárgyilagosságot mellőzve 

hasonlította össze a Rexona Invisible Black+White, valamint a Nivea Invisible for 

Black & White izzadásgátló dezodorok hatékonyságát a sárga foltok elleni 

védelemben. A jogsértésért 30.000.000 forint bírságot szabott ki a GVH. 

A GVH megállapította, hogy az Unilever megsértette az ellenőrizhetőség és a tárgyilagos 

összehasonlítás követelményét 2015 februárja és júniusa közötti reklámfilmjeivel. E filmek 

szöveges és képi megjelenítésének összhatása azt üzente a fogyasztóknak, hogy a Rexona 

Invisible Black+White jobb a Nivea Invisible for Black & White izzadásgátló 

termékcsaládnál, sőt, azt jelentősen megelőzi a sárga foltok elleni védekezésben.  

Az Unilever rendelkezett olyan műszaki jelentéssel a reklám közzétételekor, amely az 

aeroszolok vonatkozásában alátámasztja, hogy a Rexona Invisible Black+White 

izzadásgátló sárga foltok elleni védelme hatékonyabb, mint a Nivea Invisible for Black & 

White-é. Az Unilever azonban a Rexona Invisible Black+White izzadásgátló dezodort, 

mint termékcsaládot népszerűsítette, és a termékcsalád más termékei – a golyós dezodor és 

a stift – vonatkozásában ez az összehasonlítás jogszerűtlen volt.  

A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs költségekre alapozott. Súlyosító 

körülményként értékelte többek között, hogy  

 a jogsértő kereskedelmi gyakorlat hosszú ideig tartott, és a fogyasztók széles körét 

érte el; 

 a Rexona Invisible Black+White termékcsaládon belül a roll-on és a stift termékek 

együttes aránya – amelyeket illetően a reklám üzenetét nem támasztotta alá kutatás 

– jelentős, és e termékek értékesítése is megugrott a reklámok közzétételének 

idején.  

A GVH enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy  

 az Unilever felhagyott a vizsgált kereskedelmi gyakorlattal a versenyfelügyeleti 

eljárás megindításával egyidejűleg; 

 a reklámja kialakításánál igyekezett megfelelni a hazai esetjogi elvárásoknak, 

figyelemmel az európai reklámozási gyakorlatra; 

 az aeroszol termékekről végzett kutatások e termékek vonatkozásában 

alátámasztották a reklám állítását. 
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Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/57/2015. 

Budapest, 2016. augusztus 25. 

Gazdasági Versenyhivatal 

Információ a sajtó részére: 

dr. Basa Andrea 

sajtószóvivő 

cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

tel.: (+36-1) 472-8902 

fax: (+36-1) 472-8898 

mobil: +3630 618-6618 

e-mail: basa.andrea@gvh.hu 

sajto@gvh.hu  

http://www.gvh.hu  

További információk: 

GVH Ügyfélszolgálata 

tel: (+36-1) 472-8851 

e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu  

http://www.gvh.hu  
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