DECYZJA NR DOZIK-2/2020
I.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 184, z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów uznaje za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
działania Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu działania
polegające na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do cech pojazdów wyposażonych w
silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 z „oprogramowaniem optymalizującym”
emisję tlenków azotu (NOx) poprzez:
a) rozpowszechnianie w materiałach reklamowych (tj.: spotach reklamowych, reklamach
prasowych, katalogach i folderach) oraz w serwisach internetowych
marek
Volkswagen, SEAT, Skoda i Audi (www.volkswagen.pl, www.seat-auto.pl, www.skodaauto.pl, www.audi.pl) informacji wskazujących na ekologiczny charakter tych
pojazdów w sytuacji stosowania w nich „oprogramowania optymalizującego” emisję
tlenków azotu (NOx), które aktywuje się w cyklu testowym stosowanym w procesie
homologacji typu WE, a w warunkach drogowych pojazdy te emitują ilości tlenków
azotu (NOx) przekraczające limity wskazane w normie Euro 5, co stanowi nieuczciwą
praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3, z późn. zm.) oraz godzi w zbiorowe
interesy konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 15 stycznia
2016 r;
b) rozpowszechnianie w materiałach reklamowych (tj. katalogach) informacji
wskazujących na spełnianie przez te pojazdy wymogów w zakresie emisji tlenków
azotu (NOx) wskazanych w normie Euro 5 określonej w rozporządzeniu (WE) nr
715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w
sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz.
UE L 171/1 z 29.6.2007) w sytuacji stosowania „oprogramowania optymalizującego”
emisję tlenków azotu (NOx), które aktywuje się w cyklu testowym stosowanym w
procesie homologacji typu WE, a w warunkach drogowych pojazdy te emitują ilości
tlenków azotu (NOx) przekraczające limity wskazane w normie Euro 5, co stanowi
nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2 w
zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3, z późn. zm.) oraz godzi w
zbiorowe interesy konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 15
stycznia 2016 r.;
c) rozpowszechnianie w treści wyciągów ze świadectw homologacji (przed 22 czerwca
2013 r.) oraz w treści świadectw zgodności WE (od 22 czerwca 2013 r.) informacji na
temat parametrów dotyczących poziomu tlenków azotu (NOx) emitowanych przez te
pojazdy w sytuacji stosowania w tych pojazdach „oprogramowania optymalizującego”
emisję tlenków azotu (NOx), które aktywuje się w cyklu testowym stosowanym w
procesie homologacji typu WE, a w warunkach drogowych pojazdy te emitują ilości
tlenków azotu (NOx) przekraczające limity określone w normie Euro 5, co stanowi
nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2 w
zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3, z późn. zm.) oraz godzi w

zbiorowe interesy konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 15
stycznia 2016 r.
II.

Na podstawie 27 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.
184, z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu polegające na kierowaniu do
przedsiębiorców sprzedających konsumentom pojazdy marek Volkswagen, Skoda, Audi i
SEAT komunikatów i wytycznych, mogących wpłynąć na ich decyzję co do sposobu
rozpatrywania przez nich reklamacji składanych przez konsumentów z tytułu rękojmi albo
niezgodności towaru z umową, dotyczących wady związanej z problemem emisji spalin
wynikającym z zainstalowanego w pojazdach marek Volkswagen, Skoda, Audi i SEAT
wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 „oprogramowania
optymalizującego” emisję tlenków azotu (NOx), co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami
rozumianymi jako nieingerowanie przez poprzedniego sprzedawcę, do którego
sprzedawca miałby prawo kierować na podstawie 5761 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) albo na podstawie art.
12 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z
późn. zm.) roszczenia wynikające z poniesionych kosztów w wyniku wykonania przez
konsumenta uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy albo niezgodności
towaru z umową, w proces rozpatrywania przez sprzedawcę reklamacji składanej przez
konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy albo niezgodności towaru z umową, poprzez
sugerowanie stosowania rozwiązań polegających na automatycznym uznawaniu
reklamacji za nieuzasadnione przy wystąpieniu niezgodności towaru z umową, co stanowi
nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 3, z późn.
zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów i stwierdza zaniechanie jej
stosowania z dniem 11 lutego 2016 r.

III.

Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 106 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z
późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Volkswagen
Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu karę pieniężną w wysokości:
1.

15 618 210 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście
dziesięć złotych), płatną do budżetu państwa z tytułu naruszenia zakazu o jakim
mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.) w
zakresie opisanym w punkcie I lit. a) sentencji niniejszej decyzji;

2.

15 618 210 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście
dziesięć złotych), płatną do budżetu państwa z tytułu naruszenia zakazu o jakim
mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.) w
zakresie opisanym w punkcie I lit. b) sentencji niniejszej decyzji;

3.

15 618 210 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście
dziesięć złotych), płatną do budżetu państwa z tytułu naruszenia zakazu o jakim
mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.) w
zakresie opisanym w punkcie I lit. c) sentencji niniejszej decyzji;

4.

73 752 658 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa
tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych), płatną do budżetu państwa z tytułu
naruszenia zakazu o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184,
z późn. zm.) w zakresie opisanym w punkcie II sentencji niniejszej decyzji;
IV.

Na podstawie art. 27 ust. 4 w związku z art. 26 ust. 2 uokik ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn.
zm.) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Volkswagen
Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu środek usunięcia trwających skutków
praktyk stwierdzonych w punktach I-II niniejszej decyzji w postaci obowiązku
skierowania listem poleconym – w terminie miesiąca od daty uprawomocnienia się
decyzji - do wszystkich konsumentów, którzy zakupili na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej od autoryzowanych dealerów dystrybuowane przez Volkswagen Group Polska sp.
z o.o. i jej poprzedników prawnych pojazdy marki: Volkswagen, SEAT, Skoda lub Audi
wyposażone w silniki o zapłonie samoczynnym typu EA 189 EU 5 w sposób czytelny i
zrozumiały pisemnej informacji, o treści:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w decyzji nr DOZIK 2/2020, uznał za
praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania Volkswagen Group Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu polegające na:
1.

wprowadzaniu konsumentów w błąd co do cech pojazdów wyposażonych w silniki o
zapłonie samoczynnym typu EA 189 z „oprogramowaniem optymalizującym” emisję
tlenków azotu (NOx) poprzez:
a) rozpowszechnianie w materiałach reklamowych (tj.: spotach reklamowych,
reklamach prasowych, katalogach i folderach) oraz w serwisach internetowych
marek Volkswagen, SEAT, Skoda i Audi (www.volkswagen.pl, www.seat-auto.pl,
www.skoda-auto.pl, www.audi.pl) informacji wskazujących na ekologiczny
charakter tych pojazdów w sytuacji stosowania w nich „oprogramowania
optymalizującego” emisję tlenków azotu (NOx), które aktywuje się w cyklu
testowym stosowanym w procesie homologacji typu WE, a w warunkach
drogowych pojazdy te emitują ilości tlenków azotu (NOx) przekraczające limity
wskazane w normie Euro 5;
b) rozpowszechnianie w materiałach reklamowych (tj. katalogach) informacji
wskazujących na spełnianie przez te pojazdy wymogów w zakresie emisji tlenków
azotu (NOx) wskazanych w normie Euro 5 określonej w rozporządzeniu (WE) nr
715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz
w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w
sytuacji stosowania „oprogramowania optymalizującego” emisję tlenków azotu
(NOx), które aktywuje się w cyklu testowym stosowanym w procesie homologacji
typu WE, a w warunkach drogowych pojazdy te emitują ilości tlenków azotu (NOx)
przekraczające limity wskazane w normie Euro 5;
c) rozpowszechnianie w treści wyciągów ze świadectw homologacji (przed 22
czerwca 2013 r.) oraz w treści świadectw zgodności WE (od 22 czerwca 2013 r.)
informacji na temat parametrów dotyczących poziomu tlenków azotu (NOx)
emitowanych przez te pojazdy w sytuacji stosowania w tych pojazdach
„oprogramowania optymalizującego” emisję tlenków azotu (NOx), które aktywuje
się w cyklu testowym stosowanym w procesie homologacji typu WE, a w
warunkach drogowych pojazdy te emitują ilości tlenków azotu (NOx)
przekraczające limity określone w normie Euro 5,

co stanowi nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 3
pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów;

2.

kierowaniu do przedsiębiorców sprzedających konsumentom pojazdy marek
Volkswagen, Skoda, Audi i SEAT komunikatów i wytycznych, mogących wpłynąć na
ich decyzję co do sposobu rozpatrywania przez nich reklamacji składanych przez
konsumentów z tytułu rękojmi albo niezgodności towaru z umową, dotyczących wady
związanej z problemem emisji spalin wynikającym z zainstalowanego w pojazdach
marek Volkswagen, Skoda, Audi i SEAT wyposażonych w silniki o zapłonie
samoczynnym typu EA 189 „oprogramowania optymalizującego” emisję tlenków
azotu (NOx), co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami rozumianymi jako
nieingerowanie przez poprzedniego sprzedawcę, do którego sprzedawca miałby
prawo kierować na podstawie 5761 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
albo na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego roszczenia
wynikające z poniesionych kosztów w wyniku wykonania przez konsumenta
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy albo niezgodności towaru z
umową, w proces rozpatrywania przez sprzedawcę reklamacji składanej przez
konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy albo niezgodności towaru z umową,
poprzez sugerowanie stosowania rozwiązań polegających na automatycznym
uznawaniu reklamacji za nieuzasadnione przy wystąpieniu niezgodności towaru z
umową,

co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23
sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz godzi w
zbiorowe interesy konsumentów.
Treść decyzji nr DOZIK 2/2020 dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
przy czym powyższy
następujących zasad:

V.

obowiązek

powinien

być

zrealizowany

z

zastosowaniem

−

w przypadku zmiany nazwy przedsiębiorcy, jego przekształcenia lub przejścia praw i
obowiązków na inny podmiot pod jakimkolwiek tytułem, powyższy obowiązek
powinien być zrealizowany odpowiednio przez lub za pośrednictwem danego
przedsiębiorcy lub jego następcy prawnego, ze wskazaniem nazw dawnej i nowej;

−

w razie zmiany treści sentencji decyzji lub jej uzasadnienia przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub sąd powszechny, w zakresie podlegającym
powyższemu obowiązkowi, należy obowiązek ten wykonać w stosunku do zmienionej
treści decyzji.

Na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Volkswagen Group
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu obowiązek publikacji, na koszt Volkswagen
Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu całości niniejszej decyzji (z wyłączeniem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych informacji prawnie
chronionych, w tym danych osobowych) - w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia
się niniejszej decyzji - na stronie internetowej Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu (obecnie jest to strona www.vw-group.pl) oraz stronach
internetowych marek Volkswagen, SEAT, Skoda i Audi (obecnie są to strony:
www.volkswagen.pl, www.vwuzytkowe.pl, www.seat-auto.pl, www.skoda-auto.pl,
www.audi.pl), przy czym treść decyzji powinna być dostępna za pomocą hiperłącza
(linku) widocznego w górnej części strony głównej ww. stron i każdej z podstron, a tekst
hiperłącza powinien wyglądać następująco: napis „DECYZJA UOKiK – Pojazdy koncernu
Volkswagen wyposażone w silnik o zapłonie samoczynnym typu EA 189” (w kolorze
czerwonym, czcionką Times New Roman, wielkości co najmniej 13 pkt) oraz utrzymania
jej na przedmiotowych stronach internetowych przez okres 6 miesięcy,

przy czym powyższy
następujących zasad:

VI.

obowiązek

powinien

być

zrealizowany

z

zastosowaniem

−

w przypadku zmiany nazwy przedsiębiorcy, jego przekształcenia lub przejścia praw i
obowiązków na inny podmiot pod jakimkolwiek tytułem, powyższe obowiązki
publikacyjne powinny być zrealizowane odpowiednio przez lub za pośrednictwem
danego przedsiębiorcy lub jego następcy prawnego, ze wskazaniem nazw dawnej i
nowej;

−

w przypadku zmiany adresu strony internetowej Volkswagen Group Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (obecnie jest to strona www.vw-group.pl) lub adresów stron
internetowych marek Volkswagen, SEAT, Skoda i Audi (obecnie są to strony:
www.volkswagen.pl, www.vwuzytkowe.pl, www.seat-auto.pl, www.skoda-auto.pl,
www.audi.pl) należy niniejsze rozstrzygnięcie zastosować odpowiednio do strony
internetowej Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz stron
internetowych marek Volkswagen (samochody osobowe i użytkowe), SEAT, Skoda i
Audi funkcjonujących w dacie uprawomocnienia się niniejszej decyzji;

−

w razie zmiany treści sentencji decyzji lub jej uzasadnienia przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub sąd powszechny, w zakresie podlegającym
obowiązkowi publikacji, należy obowiązek ten wykonać w stosunku do zmienionej
treści decyzji.

Na podstawie art. 77 ust. 1 i art. 80 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.) oraz na podstawie
art. 263 § 1, art. 263 § 2 i art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) w
związku z art. 83 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów obciąża Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
kosztami postępowania opisanego w punktach I-II sentencji niniejszej decyzji w sprawie
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w kwocie 29 641,47 zł (słownie:
dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych czterdzieści siedem
groszy) i zobowiązuje Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do zwrotu
tych kosztów Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od
daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

