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• Markedsføringslovens vildledningsforbud - §§ 5-6, jf. § 8

• Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Reglerne
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• Markedsføringslovens vildledningsforbud

• § 5 - En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige 
oplysninger eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at 
vildlede gennemsnitsforbrugeren

• § 6 - En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at 
udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere 
væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller 
uhensigtsmæssig måde

• § 8 - Den pågældende handelspraksis skal væsentligt forvride eller 
forventes væsentligt at kunne forvride den økonomiske adfærd hos 
gennemsnitsforbrugeren.

Lovgrundlaget
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• Blev til i 2010

• Stort ønske fra erhvervslivet om retningslinjer

• Forhandlet i en bred kreds med Forbrugerrådet og en lang 
række brancheorganisationer

• Revideret enkelte gange siden, senest i 2017

• Indeholder navnlig regler om sammenligning med egne 
tidligere priser, konkurrenters priser og markedspris

• Opbygning – bestemmelser og bemærkninger

FO’s retningslinjer for prismarkedsføring
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• Tilfælde, hvor der direkte eller indirekte angives egen 
tidligere pris for produktet.

• Fx Normalpris/tilbudspris, Før/nu, ”Spar 100 kr.”, ”Spar 
50 %”, ”200 kr. 300 kr.”

Sammenligning med egen tidligere pris

ERHVERVSFORUM31-10-2019



• Krav til normalprisens varighed:  ”Længere periode”

• Udgangspunkt: mindst 6 uger

• Undtagelse for dagligvarer og sæsonvarer: 4 uger

• Dagligvare: Fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens 
løbende forbrug.

• Sæsonvare: En vare, der kun sælges i en meget begrænset periode i løbet 
af et år, og dette skyldes varens karakter og praktiske 
anvendelsesmulighed. Snæver fortolkning.
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Normalprisens varighed



• Krav til tilbudsperiodens varighed: ”Kort periode”

• Udgangspunkt: højst 2 uger

• Undtagelse for dagligvarer og sæsonvarer: 1 uge

• Mulighed for længere tilbudsperioder (fx ”Maj-kup” ”Black November”)

• Skal oplyses fra start og ved gentagen markedsføring

• Tilbudsperioden må højst vare halvdelen af  normalprisens varighed

Tilbudsperiodens varighed
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• Introduktionstilbud og åbningssalg

• Mængderabat, fx ”1 stk. 200 kr., 2 stk. 300 kr.”

• Pakke-/Kombinationstilbud, fx samlet køb af vaskemaskine og tumbler

• Særlig undtagelse for fyrværkeri (ikke krav om referenceperiode)

• Restsalg: varer, som udgår af den erhvervsdrivendes varesortiment

• OBS! Ved trinvise nedsættelser må der ikke sammenlignes med den 
oprindelige pris.

Før/Nu-reglerne: Undtagelser
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• Udgangspunkt: Kortvarige kampagner afbryder ikke og kræver ikke en 
”længere periode” (retningslinjernes punkt 3.5)

• Besparelse på samtlige produkter eller bestemt produktkategori

• Men: Sammenligning med normalprisen kan blive vildledende, hvis  
produktet så ofte er på tilbud, at det ikke kan siges at have en reel 
normalpris (retningslinjernes punkt 3.6)

• Referencegrundlaget bliver vildledende

• Gælder alle former for tilbud

• Beror på en konkret vurdering

Før/Nu-reglerne: ”3 dages reglen”
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• Fx hele produktserier eller udvalgte produktkategorier

• Udtrykket skal være retvisende:

• Besparelse skal kunne opnås ”for en repræsentativ og relevant andel af 
de varer, der markedsføres under budskabet, som ikke afviger 
betydeligt fra den angivne maksimale besparelse” (pkt. 18.3)

• Eksempel: ”Spar op til 50 % på alle skjorter”. Vildledende, hvis der kun 
er 50 % på få skjorter i ukurante størrelser, mens der på de øvrige 
skjorter kun er 20-30 % rabat.

”Spar op til”-budskaber

ERHVERVSFORUM31-10-2019



• Ord som fx ”chokpris”, ”kampagnepris” og ”tilbud” uden 
angivelse af tidligere pris

• Må kun bruges, hvis der er tale om et særlig fordelagtigt køb.

• Der skal tages udgangspunkt i markedsføringens helhedsindtryk, 
herunder ordvalg, annoncens opsætning, visuelle virkemidler mv.
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Salgsfremmende udtryk



• Hvis den erhvervsdrivende har rimelig grund til at antage, at man 
ikke vil være i stand til at imødekomme forbrugernes efterspørgsel 
på et tilbud, skal der tages et tydeligt forbehold i 
markedsføringen, fx ”begrænset mængde”.

• Den erhvervsdrivende skal i vurderingen lægge vægt på 
produktets art, kvalitet, pris og omfanget af annonceringen af 
varen samt den erhvervsdrivendes tidligere erfaringer.

• ”Sortlistens” pkt. 5 (”bait advertising”) – retningslinjernes pkt. 16
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”Slagtilbud”



• Det skal fremgå af markedsføringen, hvis den pris, der sammenlignes 
med, er andres priser.

• Det skal dokumenteres, at et repræsentativt udsnit af de forretninger, 
det er rimeligt og relevant at sammenligne sig med, sælger 
produktet til den pris, som den erhvervsdrivende sammenligner med.

• Samme produkt, samme tid og samme salgsvilkår.

• Udeladelse af relevante aktører i sammenligningen vil i konkrete 
tilfælde kunne være vildledende.

Sammenligning med konkurrenters priser
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• Sammenligning med ”vejledende pris” må kun bruges, hvis 
den vejledende pris er markedsprisen.

• Den vejledende pris er reelt uden betydning for forbrugeren.

• Markedspris = Prisen på et repræsentativt udsnit af den del 
af markedet, som det er rimeligt og relevant at sammenligne 
med.

• Hvis man sammenligner sin pris med en markedspris, skal 
man kunne dokumentere markedsprisen.
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Sammenligning med vejl. pris og markedspris


