Versenyhivatali eljárás indult a LEDLAND
Kereskedelmi Kft.-vel szemben
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt eljárás indított a
LEDLAND Kereskedelmi Kft.-vel szemben.
A GVH 2015. február 5-én indított versenyfelügyeleti eljárást a LEDLAND
Kereskedelmi Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a cég kereskedelmi
kommunikációiban egyes platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékeinek, és a
PentaMax
C-vitamin
bomba
elnevezésű
termékének
valószínűsíthetően
megalapozatlanul egészségre gyakorolt hatást, valamint gyógyhatást tulajdonít. Ezen
felül feltételezhetően valótlanul állítja azt, hogy


jogszerűen forgalmazza a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid továbbá a
PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű termékeket;



a Független Minőségellenőrző Team tesztelte, ellenőrizte és kiváló
minősítéssel látta el a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékeit;



a PentaMax MLM rendszerbe való belépés és a klubtagság ingyenes.

Az eljárás alá vont vállalkozás valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatot valósít meg azzal, hogy piramis-elvre épülő eladásösztönző rendszert hozott
létre, működtet, illetve támogat.
Fenti magatartásával a LEDLAND Kereskedelmi Kft. a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
mellékletének 17. pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (2) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, az Fttv.
mellékletének 9. pontjában, és az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az Fttv.
mellékletének 20. és 14. pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően
megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a
nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen
keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás
befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően –
két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.
Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-008/2015.
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