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Konkurencijos tarybos veikla – ir matoma, ir naudinga. Taip teigia kasmet pasau-
lio konkurencijos priežiūros institucijų veiklą vertinantis konkurencijos teisės tyrimų 
centras Global Competition Review (GCR). GCR ekspertai, apibendrinę teisės 
praktikų nuomones ir šalių pateiktus duomenis, skyrė Lietuvai tris žvaigždutes iš 
penkių galimų. GCR pažymi akivaizdų Konkurencijos tarybos veiklos progresą ir 
atkreipia dėmesį į didesnį aktyvumą, drąsą imtis sudėtingų bylų bei veiksmingą 
konkurencijos kultūros sklaidą. Konkurencijos taryba jau ne pirmąkart patenka 
tarp profesionaliausių konkurencijos institucijų pasaulyje, tačiau įvertinimas už 
2014 m. veiklą yra pats aukščiausias iš visų turėtų.

KONKURENCIJOS TARYBA - TARP PAČIŲ 
PROFESIONALIAUSIŲ INSTITUCIJŲ PASAULYJE

Mūsų biudžetas – beveik 
pats mažiausias, tačiau 

esame vertinami taip pat gerai 
kaip ir Izraelio, Kanados, Švedijos 
ar Šveicarijos institucijos. Tai 
liudija, kad pas mus dirba puikūs 
konkurencijos teisės žinovai. 
Esame išsikėlę aiškią misiją – 
saugoti veiksmingą konkurenciją 
vartotojų gerovei – ir kryptingai 
ją įgyvendiname. Mūsų veiklos 
efektyvumo rodikliai tą patvirtina: 
vienas į Konkurencijos tarybą 2014 
m. investuotas euras atsipirko 
septyneriopai.

- Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos 
tarybos pirmininkas

Canada’s Competition Bureau
Greece’s Competition Commission
Italy’s Competition Authority
The Netherlands’ Authority for 
Concumers and Markets
Norway’s Competition Authority
Austria’s Federal Competition Authority
Chile’s National Economic Prosecutor’s 
Office
Finland’s Competition and Consumer 
Authority
Hungary’s Competition Authority
Israel’s Antitrust Authority
Latvia’s Competition Council
Lithuania’s Competition Authority
New Zealand’s Commerce 
Commission
Mexico’s Federal Economic 
Competition Commission
Poland’s Office of Competition and 
Consumer Protection
Portugal’s Competition Authority
Russia’s Federal Antimonopoly Service
South Africa’s Competition Commission
Sweden’s Competition Authority
Switzerland’s Competition Commission
Turkey’s Competition Authority

GCR
GLOBAL COMPETITION REVIEW
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KONKURENCIJOS INSTITUCIJOS, 
ĮVERTINTOS TRIMIS ŽVAIGŽDUTĖMIS



keisis 15 metų galiojusi pranešimo apie koncentraciją tvarka 

Naujoji pranešimo apie koncentraciją tvarka, 
įsigaliosianti nuo 2016 m. sausio 1-osios, buvo  

kuriama atvirai diskutuojant su teisininkų ir verslo  
bendruomene, remiantis Europos Komisijos  
rekomendacijomis bei naujausia Konkurencijos  
tarybos patirtimi.

Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo 
tvarkos naujovės:
• detalizuojami koncentracijoje dalyvaujančių 

asmenų nustatymo ir jų pajamų apskaičiavimo  
atvejai;

• paprastesnis finansinių dokumentų apie koncen-
tracijos dalyvių pajamas pateikimas;

• galimybė neteikti informacijos, jei jos įmonė  
negali gauti;

• viešas santraukos apie planuojamą koncentraciją 
skelbimas;

• įsipareigojimų teikimo procedūra;
• nauja pranešimo apie koncentraciją forma.

Naujoje tvarkoje pateikiama daugiau ir išsamesnių 
paaiškinimų: nurodoma, kas yra laikomi koncen-
tracijoje dalyvaujančiais asmenimis, paaiškinamos 

sudėtingesnės pajamų apskaičiavimo situacijos,  
pateikiami skaičiavimo pavyzdžiai.

Šių metų spalio pradžioje Konkurencijos taryba surengs 
Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo 
ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos pristatymą 
verslo ir teisininkų bendruomenėms.

Naują pranešimo apie koncentraciją 
tvarką patvirtinome reaguodami į 

sparčiai kintančią verslo aplinką,  ES regla-
mentavimo pokyčius koncentracijų priežiūros 
srityje, teisės aktų taikymo praktiką bei 
dažniausiai pranešimuose apie koncentraciją 
pasitaikančias klaidas.  Naujos Pranešimų 
apie koncentraciją tvarkos projektą du kar-
tus skelbėme viešai konsultacijai, sulaukėme 
pasiūlymų –  tikimės, kad nauja tvarka suteiks 
daugiau aiškumo ir teisinio tikrumo sandorius 
planuojančioms bendrovėms.

- Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

sulaikyti du įmonių vadovai bandę papirkti 
Konkurencijos tarybos darbuotoją
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdybos pareigūnai sulaikė du  įmonių vadovus ir 
savininkus, kurie bandė 14 000 eurų papirkti Konkurencijos tarybos darbuotoją.

Toks, Konkurencijos tarybos darbuotojo metiniam darbo užmokesčiui prilygstantis, kyšis buvo 
pasiūlytas už tai, kad atliekamas tyrimas būtų palankus draudžiamu susitarimu viešuosiuose 
pirkimuose įtariamoms įmonėms. Už nustatytus konkurencijos pažeidimus įmonėms  
gresia rimtos sankcijos: bauda, galinti siekti 10 proc. bendrųjų metinių pajamų ir, sustabdytas  
Europos Sąjungos paramos lėšų išmokėjimas  (šiuo atveju – apie 174 000 eurų).

Kyšio davimas pareigūnui - korupcinė nusikalstama veika - buvo atskleista aktyviai ir 
betarpiškai bendradarbiaujant KT ir STT.

Šiuo metu vykstantį ikiteisminį tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja STT Vilniaus apygardos 
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai.
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pieno rinkos tyrimas

Konkurencijos taryba baigė pieno ir pieno produktų 
sektoriaus rinkos tyrimą ir jo preliminarias išvadas 

pateikė viešai konsultacijai. Rinkos tyrimo metu 
Konkurencijos tarybos ekspertai analizavo visus keturis 
pieno sektoriaus lygius – žalio pieno gamybą, supirkimą, 
perdirbimą ir pieno produktų platinimą.

Preliminarios rinkos tyrimo išvados rodo, kad pieno 
gamintojų efektyvumą galėtų paskatinti jų derybinės 
galios didinimas, o tam reikia padidinti parduodamo 
pieno kiekius. Veiksmingiausias būdas padidinti pieno 
kiekius – burtis į stambius kooperatyvus arba gamintojų 
organizacijas ir taip užsitikrinti ilgalaikes sutartis, susti-
printi pieno gamintojų atsparumą rinkos svyravimams 
bei padidinti eksporto galimybes.

Rinkos tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, 
kad net 74 proc. visų Lietuvos pieno gamintojų, 
parduodančių pieną perdirbti ar tiesiogiai vartoti, yra 
itin maži ūkiai, laikantys 1-5 melžiamas karves, o beveik 
trečdalis šiuo metu Lietuvoje veikiančių kooperatyvų 
turi penkis ir mažiau narių.

Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat tyrė priežastis, 
kodėl žalio pieno kainos sumažėjo daugiau nei pieno 
produktų kainos, ir nustatė, kad žalio pieno dalis visoje 
pieno produkto kainos struktūroje užima apie 50 proc. 
Tai reiškia, kad, sumažėjus žaliavos kainai, negalima 
tikėtis vienodo procentinio pieno produkto kainos 
sumažėjimo, kadangi perdirbėjai susiduria ne tik su 

žaliavos pirkimo, bet ir su kitais, dažnai ilgalaikiais, 
veiklos kaštais. Rinkos tyrimo metu Konkurencijos 
tarybos ekspertai taip pat išanalizavo 2012-2015 m. 
žalio pieno supirkimo kainų tendencijas ir nustatė kad 

Lietuvos žalio pieno supirkimo kainos iš esmės atitinka 
pasaulines pieno produktų kainų tendencijas.

Didelė dalis Konkurencijos tarybos apklaustų pieno 
gamintojų neatsakė į klausimą, kokios problemos be 
mažų pieno supirkimo kainų, šiuo metu egzistuoja 
pieno ir pieno produktų sektoriuje. Tiesa, visi 
Konkurencijos tarybos tyrime dalyvavę rinkos dalyviai 
išsakė pageidavimą pasirašyti ilgesnės trukmės sutartis.

Rinkos tyrimo metu surinkti duome-
nys rodo, kad vidutinės kooperaty-

vams taikomos pieno supirkimo kainos viršija 
ūkininkams ir šeimos ūkiams taikomas kai-
nas, pirmiausiai – dėl didesnių kooperatyvų 
disponuojamų žalio pieno kiekių. Tai, kad žalias 
pienas iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių kartais 
yra perkamas brangiau nei iš kooperatyvų, le-
mia pieno kiekis, jo kokybė, o taip pat tiekėjų 
lojalumas bei tiekimo pastovumas.

- Šarūnas Keserauskas,  
Konkurencijos tarybos pirmininkas

Kaimo reikalų komiteto posėdyje dalyvavusi Virginija Baltraitienė, žemės 
ūkio ministrė, pripažino, kad Lietuvoje ūkiai per maži ir būtina skatinti 

kooperaciją. 
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Manyčiau, kad gamintojai pirmiausiai turėtų stiprėti patys, susijunginėti 
ir turėti stipresnes derybines galimybes. […] kainų reguliavimas ne rinkos 

sąlygomis vestų tik į kainų didėjimą visiems vartotojams. Pieno gamintojai nelaimės 
nieko ir daugiau už pieną negaus. O visi kiti vartotojai, mes mokėsime už pieno 
produktus daugiau. Todėl ir Europos Sąjungoje nenaudojamas šis būdas, jis yra 
draudžiamas direktyvomis ir tai yra teisinga. Tik konkurencija ir derybinė galia gali 
lemti kainas, ypač gamintojų. Dalia Grybauskaitė, LR Prezidentė

Šaltinis: Verslo žinios



reklama

Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Electronic 
Trade“ savo internetinėje svetainėje bigbox.lt bei 

kitomis reklamos sklaidos priemonėmis skleidė pirkėjus 
klaidinančias elektronikos gaminių reklamas ir taip 
pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnį.

Konkurencijos tarybos vertinimu, atsitiktine tvarka 
parinktų prekių – trintuvo, šaldytuvo, skalbimo mašinų, 
kokteilinės, šaldiklio dėžės ir televizoriaus reklamose 
nurodytos aktualios ir palyginamosios („nubrauktos“) 
kainos atspindėjo ne realią, o bendrovės sukurtą 
imitacinę naudą vartotojams. Konkurencijos tarybos 
nuomone, jei prieš įsigyjant prekes pirkėjams būtų 
žinoma teisinga informacija apie realią gaunamą 
naudą, labai tikėtina, kad pastarieji būtų ieškoję 
palankesnių pasiūlymų kitose prekybos vietose. 
Konkurencijos taryba, įvertinusi visas aplinkybes ir tai, 
kad UAB „Electronic Trade“ pažeidimas truko net 6 
mėnesius, Bendrovei skyrė 7182 eurų baudą.

Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl interneto 
svetainėje www.akcijatau.lt parduodamų prekių 

reklamų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos 
įstatymo reikalavimams.

Konkurencijos taryba vertins, ar plaukų džiovintuvo ir 
plaukų tiesinimo žnyplių reklamose nurodytos anksčiau 
galiojusios (nubrauktos) prekių kainos buvo pagrįstos ir 
atspindėjo realią naudą vartotojams.

Konkurencijos taryba pažymi, kad dažniausiai 
pirmiausia galimai klaidinančias reklamas 
skleidžiančioms bendrovėms išsiunčia įspėjimus 
siūlančius pakeisti arba nutraukti reklamas. KT pradeda 

tyrimą tik bendrovėms į tokius įspėjimus nereaguojant 
ir nesiimant atitinkamų veiksmų. Konkurencijos taryba 
įspėjimą UAB „AkcijaTau“ išsiuntė 2014 m. lapkričio 19 d.

Informacija susijusi su kaina internetinėje 
prekyboje dažnai daro lemiamą įtaką 

įsigyjant prekę vien dėl to, kad pirkėjai realiai 
negali pamatyti ar paliesti prekės ar kitaip 
susipažinti su jos funkcinėmis savybėmis. Todėl 
pardavėjai privalo užtikrinti, kad reklamose 
pateikta informacija neklaidintų pirkėjų, o 
prekių palyginamosios kainos atspindėtų 
realią įsigyjamos prekės vertę

- Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos pirmininko 
pavaduotojas
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2
šiuo metu vykdomi 
tyrimai dėl galimai 

klaidinančių reklamų

43
skundai gauti dėl galimų reklamos įstatymo pažeidimų liepos - rugpjūčio mėn.

18
įspėjimų išsiųstų  

reklamos davėjams 

liepos - rugpjūčio mėn.
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savivaldybės

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl Panevėžio m. 
savivaldybės sprendimo, apribojusio konkurenciją 

komunalinių atliekų tvarkymo srityje bei vartotojų 
teisę rinktis. Konkurencijos taryba nusprendė, kad 
Panevėžio m. savivaldybė, paskyrusi AB „Panevėžio 
specialus autotransportas“ komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugų teikėja Panevėžio mieste, pažeidė 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, draudžiantį priimti 
sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja 
atskirus ūkio subjektus.

Konkurencijos tarybos neįtikino Panevėžio m. 
savivaldybės argumentai, kad AB „Panevėžio 
specialus autotransportas“ galimai buvo vienintelė 
įmonė, galėjusi užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo 
nepertraukiamumą, kokybę ir prieinamumą. Tyrimo 
metu nei savivaldybė, nei AB „Panevėžio specialus 
autotransportas“ nenurodė jokių įrodymais pagrįstų 
išskirtinių ir objektyvių aplinkybių, galėjusių pateisinti 
sprendimą parinkti paslaugų teikėją be konkurso.

Konkurencijos taryba baigė tyrimą ir išsiuntė 
pranešimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 

sutarčių su  maršrutinių taksi vežėjais UAB „Audresta“, 
UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, UAB 
„Aisčiai“ ir UAB „Dešimtas maršrutas“. Konkurencijos 
tarybos preliminariu vertinimu Savivaldybės sprendimas 
prieštarauja sąžiningos konkurencijos laisvės principui, 
įtvirtintam Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje.

Konkurencijos tarybos išsiųstame pranešime teigiama, 
kad Klaipėdos miesto savivaldybė įgyvendinama 
Maršrutinių taksi integravimo į bendrąją viešojo 
transporto sistemos koncepciją vienus maršrutus 
panaikino, o likusiuose, paskyrė vežėjus toliau teikti 
keleivių vežimo maršrutiniais taksi paslaugas. 2012 
metais Savivaldybė be konkurso ar kitos konkurenciją 
užtikrinančios procedūros su maršrutų Nr. 6, 8, 9, 
10 vežėjais sudarė naujas sutartis penkerių metų 
laikotarpiui. Konkurencijos tarybos manymu, taip 

Savivaldybė, atėmė galimybes visiems vežėjams 
varžytis dėl nagrinėjamų paslaugų teikimo.

Konkurencijos tarybos išsiųstame pranešime siūloma 
įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybę ne vėliau kaip 
per 3 mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo 
paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje 
www.kt.gov.lt panaikinti konkurenciją ribojančias 
sutartis.

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl Kauno 
m. savivaldybės sprendimų, susijusių su Kauno 

miesto kapinių priežiūros ir laidojimo paslaugų teikimo 
organizavimu, atitikties Konkurencijos įstatymui.

Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo gavusi pranešimų, 
kad Kauno m. savivaldybė suteikė savo įmonei „Kapinių 
priežiūra“ išimtines teises atlikti kapinių prižiūrėtojo 
funkcijas, žmogaus palaikų laidojimui skirto kapo 
kasimą, taip pat atlikti pirminį žmogaus palaikų vežimą 
ir laikymą Kauno mieste, nors ten veikia daugiau nei 
penkios panašias paslaugas teikiančios įmonės.

Preliminariu tyrėjų vertinimu, Kauno m. savivaldybės 
priimti sprendimai SĮ „Kapinių priežiūra“ neterminuotam 
laikotarpiui suteikti išimtines teises teikti kapinių 
priežiūros, pirminio žmogaus palaikų vežimo ir laikymo 
paslaugas pažeidė KĮ 4 straipsnio nuostatas. Be jokio 
konkurso ar kitos konkurencingos procedūros su 
savivaldybės įmone 2008 m. ir 2013 m. pasirašytos 
sutartys užkirto kelią potencialiems savivaldybėms 
įmonės konkurentams varžytis dėl šių paslaugų teikimo 
ir privilegijavo SĮ „Kapinių priežiūra“.

Konkurencijos tarybos išsiųstame pranešime siūloma 
įpareigoti  Kauno  m. savivaldybę panaikinti 
konkurenciją ribojančius sprendimus. Galutinį 
sprendimą dėl išsiųstame pranešime pareikštų 
įtarimų Konkurencijos taryba priims tik išklausiusi visus 
suinteresuotus asmenis.
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draudžiami susitarimai

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau - ESTT) 
Generalinis advokatas paskelbė išvadą byloje dėl 

draudžiamų susitarimų tarp Lietuvos kelionių agentūrų.
Konkurencijos Taryba 2012 m. birželio 7 d. priėmė 
nutarimą, kad 29 kelionių agentūros, užsakymo inter-
netu sistemoje E-TURAS derinusios savo veiksmus dėl 
vartotojams taikomų nuolaidų, pažeidė konkurencijos 
teisę.

Konkurencijos Taryba visoms draudžiamo susitarimo 
dalyvėms skyrė daugiau nei 1,5 milijonų eurų (daugiau 
nei 5 mln. Litų) baudų. Bendrovės Konkurencijos tary-
bos nutarimą apskundė Lietuvos vyriausiajam adminis-
traciniam teismui (toliau - LVAT).

LVAT nagrinėjamą bylą sustabdė ir 2014 m. sausio 
17 d. nutarė pateikti prašymą ESTT priimti prejudicinį 
sprendimą dėl įmonių atsakomybės už dalyvavimą 
draudžiamame susitarime. Žodinis ESTT posėdis,  
kuriame dalyvavo Konkurencijos tarybos, LR 
Vyriausybės, turizmo bendrovių ir EK atstovai įvyko 2015 
m. gegužės 7 d. Dar ankščiau bylos šalys teikė rašytinius 
paaiškinimus.

Įvertinęs visas šalių išdėstytas aplinkybes, Generalinis 
advokatas M. Szpunar pateikė išvadą, kad suderintų 
veiksmų sąvoka apima atvejį, kai kelios kelionių 
agentūros naudojasi bendra kelionių užsakymo inter-
netu sistema ir tokios sistemos administratorius praneša 

naudotojams apie tai, kad klientams negalės būti 
taikomos vienodą maksimalų dydį viršijančios nuolai-
dos, tačiau po šio pranešimo nustato techninį ribojimą 
pasirinkti sistemos naudotojams leidžiamą nuolaidų 
dydį. Įmonės, kurios sužino apie tokią neteisėtą 
iniciatyvą ir toliau naudojasi sistema bei viešai neat-
siriboja nuo tokios iniciatyvos arba nepraneša apie ją 
administracinėms institucijoms, atsako už dalyvavimą 
atliekant tokius suderintus veiksmus.

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl programa-
vimo ir komunikacijos paslaugas teikiančių įmonių 

galimai sudaryto kartelio. Preliminariu Konkurenci-
jos tarybos ekspertų vertinimu, UAB „Ministerium“,  
UAB „Nebūk briedis“ ir VšĮ „TV Europa“ galėjo su- 
daryti draudžiamą susitarimą, dalyvaudamos VšĮ Kelių 
ir transporto tyrimo instituto organizuotame viešajame 
pirkime programinės įrangos sukūrimo darbams pirkti, 
o UAB „Nebūk briedis“ ir VšĮ „Media medis“ galėjo su-
daryti draudžiamą susitarimą, dalyvaudamos Aplinkos 
ministerijos organizuotame viešajame pirkime infografi-
kams pirkti. Visos šios įmonės įtariamos Konkurencijos 
įstatymo 5 straipsnio pažeidimu.

Konkurencijos tarybos tyrėjų preliminariu vertinimu, 
tyrimo metu nustatytų faktinių aplinkybių visuma – 
įmonių tarpusavio susirašinėjimas, šių įmonių atstovų 
paaiškinimai bei kitos tyrimo metu nustatytos aplinkybės 
liudija galimai draudžiamus susitarimus tarp įmonių.

 „UAB RIMI LIETUVA“ galimai piktnaudžiavo rinkos galia
Konkurencijos Taryba baigė tyrimą dėl galimo UAB „RIMI LIETUVA“ Mažmeninės prekybos įmonių 
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo.

Preliminariu Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, UAB „RIMI LIETUVA“ taikomas marketingo 
biudžeto reglamentavimas ir jo įgyvendinimas galimai prieštarauja sąžiningai ūkinės veiklos  
praktikai ir galima riboja tiekėjų galimybes derėtis dėl komercinių prekybos sąlygų.

Galutinį sprendimą dėl išsiųstame pranešime pareikštų įtarimų Konkurencijos taryba priims tik 
įvertinusi visus raštu pateiktus atsakymus dėl tyrimo išvadų.
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„Booking.com“ nebegalės diskriminuoti viešbučių

Nuo š.m. liepos 1 d. įsigaliojo „Booking.com“ 
įsipareigojimai neriboti konkurencijos viešbučių 
užsakymo internetu rinkoje. Bendrovė šiuos 
įsipareigojimus prisiėmė po to, kai Prancūzijos, Italijos ir 
Švedijos konkurencijos priežiūros institucijos pradėjo ty-
rimus, susijusius su galimais konkurencijos pažeidimais, 
ribojusiais viešbučių galimybes savarankiškai taiky-
ti lanksčią kainodarą. Bendrovės „Boooking.com“ 

įsipareigojimai įsigaliojo visoje Europos ekonominėje 
erdvėje ir turėtų galioti ne mažiau nei penkerius metus.

„Booking.com“ sprendimas laikytis sąžiningos 
konkurencijos principų yra svarbus ir Lietuvos  
vartotojams, viešbučiams bei viešbučių užsakymo  
internetu sistemų operatoriams − apie 70 proc. 
viešbučių kambarių daugelyje ES šalių užsakomi per 
įvairias internetines platformas.

Viešbučių teisės Prieš 
įsipareigojimus Po įsipareigojimų 

Siūlyti žemesnes kainas kitoms internetinėms kelionių agentūroms.   
Siūlyti vartotojams žemesnes kainas ne tik internetinėmis 
informacijos sklaidos priemonėmis, bet ir: 
 telefonu; 
 viešbučio registratūroje; 
 trumposiomis žinutėmis; 
 mobiliomis programėlėmis; 
 organizuojant rinkodaros kampanijas el. paštu. 

  

Siūlyti mažesnes kainas nei nurodyta viešuose informacijos 
šaltiniuose internete. 

  

Siūlyti žemesnes kainas lojalumo programų dalyviams. tik su booking.com 
sutikimu 

 

Viešai skelbti, kad viešbučiai taiko patrauklias kainas ir tiesiogiai, ir 
per įvairias lojalumo programas. 

  

Ir kitoms internetinėms kelionių agentūroms pasiūlyti rezervuoti 
kambarius palankiomis komercinėmis sąlygomis. 

  

Sudaryti galimybes ir per kitas internetinių kelionių agentūras 
parduoti didesnį kambarių skaičių arba rezervuoti teisę 
savarankiškai taikyti nuolaidas tam tikrą laikotarpį. 

  

Nuolaidas pirmiausiai siūlyti buvusiems viešbučio arba viešbučių 
grupės, kuriai priklauso viešbutis, klientams. 
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Šaltinis: Autorité de la concurrence


