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1.)

Ha a megelőző 30 napban a termékre csak egyetlen árat alkalmazott az üzlet,
akkor ez az ár lesz a korábbi ár, amihez képest meg kell határozni az akció mértékét.
Ezt az egyszerű esetet mutatja be a következő ábra.

Mivel az akciózást megelőző 30 napban végig 1000 forint volt a termék ára, így ez volt a
legalacsonyabb korábbi ár is, azaz az 1000 forinthoz képest a 800 forintra csökkentett
termék árkedvezménye 20%.
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2.) Ha az üzlet az adott termék leértékelését követően pár nap múlva ismét árat emel,
majd újra az előző akció szintjére csökkenti az árát, és mindez 30 napon belül történik,
úgy ezt a megismételt árcsökkentést már nem hívhatja akciónak, hiszen a megelőző
30 nap legalacsonyabb árához képest – amely az akciós ár – nem történt árcsökkenés.
Ezt az esetet mutatja be a következő ábra:

Itt az előbbi példában bemutatott eset ismétlődik, azaz első leértékelésnél az
előző 30 nap legalacsonyabb ára 1000 forint volt, azaz a korábbi árhoz képest az új,
csökkentett 800 forintos ár 20% kedvezményt jelent. Az akciós időszakot követően
azonban a kereskedő 1143 forintra emelte az árat, majd ismét csökkentette azt 800
forintra. Mivel az ismételt árcsökkentést megelőző 30 napban a legalacsonyabb ár
800 forint – a korábbi akciós ár – volt, nem pedig 1143 forint, amelyhez viszonyította és
kommunikálta volna a 30%-os leértékelést, így valójában nincs árcsökkentés, hiszen
az akció kezdetét megelőző 30 napos intervallumban megállapított korábbi ár is 800
forint, ahogy az ismételten csökkentett termék ára.
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3.) Ha az üzlet 30 napon belül, egy áremelést követően megismételt árcsökkentése
meghaladja az előző árcsökkentés mértékét, úgy ezt már jogszerűen nevezheti
akciónak. Ennek mértéke azonban továbbra is a megelőző 30 nap legalacsonyabb
árához igazodik, amelyben benne van az előző időszakban alkalmazott akciós ár is. Ezt
az esetet az alábbi ábra szemlélteti:

Ebben az esetben az első árcsökkentésnél a korábbi ár 1000 forint, az árcsökkentett,
800 forintos termék árkedvezménye 20%. Az akciós időszakot követően azonban 1100
forintra emelte a kereskedő az árat, majd ismét csökkentette, ezúttal 770 forintra. Mivel
az ismételt árcsökkentéshez képest az azt megelőző 30 napban a legalacsonyabb ár
800 forint volt, nem pedig 1100, ezért nem 30%-os az árcsökkentés mértéke, hanem 4
csak 3,75%, mivel a 800 forinthoz és nem az 1100 forinthoz képest csökkent a termék
ára 770 forintra.
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4.)

Ha az akció megszakítás nélkül 30 napnál tovább tart, akkor a kötelezően
feltüntetendő korábbi ár nem változik, az akció tartama alatt ezt a korábbi árat
használja a kereskedő. Az akciós ár 30 napnál lehet hosszabb is, de ez nem vezethet
a fogyasztók megtévesztéséhez, az indokolatlanul hosszú, akár fél évig is elnyújtott
„akciók” alkalmazásával, mert ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül.

Ebben az esetben az árcsökkentést megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb
ár 1000 forint volt. 800 forintra, azaz 20%-kal csökkent a termék ára. Az akciós időszak
30 napnál hosszabb. Ugyan a 31. naptól kezdve a megelőző 30 napban már akciós
volt a termék, a kötelezően feltüntetendő korábbi ár nem változik, azaz a korábbi ár
továbbra is 1000 forint és az akció mértéke továbbra is 20% és nem 0%.
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5.)

Fokozatos árcsökkentés Az Árrendelet 2/A. § (3) bekezdése alapján, ha az
árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés
első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár. 6 Példák a.) Ha az eladó az első
árcsökkentéskor előzetesen a 30 napos szabály alkalmazásával már megállapította
a korábbi árat, majd ezután a termék árát folyamatosan csökkenti, tehát nem kerül
sor áremelésre az akció megkezdését követően, ebben az esetben fokozatos
árcsökkentésről van szó. Ezt mutatja be a következő ábra:

Ebben a példában az első leértékeléskor az árcsökkentést megelőző legalacsonyabb
ár 1000 forint volt, így az a korábbi ár. Az árcsökkentés mértéke első alkalommal 10%,
mivel 900 forintra csökkent a termék ára. Pár nap múlva az újabb leértékeléskor a
termék ára már 800 forint, így mivel folyamatos akciózásról van szó, az 1000 forintos
korábbi árhoz képest kell feltüntetni az árcsökkentés mértékét, amely így a 800 forintos
ár esetében 20%. Az ezt követő újabb, 700 forintra történő árcsökkentés esetén pedig
már 30% az akciós kedvezmény mértéke, hiszen a folyamatos akciózás, azaz fokozatos
árcsökkentés miatt továbbra is az 1000 forint a korábbi ár. Természetesen minden
esetben a korábbi, 1000 forintos árat is fel kell tüntetni mint korábbi ár, az új, fizetendő
akciós árral együtt.
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6.) Ha a folyamatos árcsökkentésre egy korábbi akciót követő áremelés után kerül
sor, úgy a folyamatos árcsökkentés első alkalmazása előtti 30 nap legalacsonyabb
ára lesz a korábbi ár és ehhez képest kell meghatározni a folyamatos árcsökkentés
további lépcsőit is, amelyet a következő ábra szemléltet:

Itt a termék legalacsonyabb ára a folyamatos árcsökkentéssel érintett értékesítési
kampány kezdetét megelőző 30 napban 8000 Ft volt, amely egy korábbi akciós ár
valójában. Az eladó egy 12000 Ft-ra történő áremelést követően 8000 Ft-ot tüntet
fel korábbi árként, amikor alkalmazza az első, 7000 Ft-ra történő árcsökkentést.
Ugyanezt a 8000 Ft-os korábbi árat kell feltüntetnie a következő, 6000 Ft-ra, majd
később, az 5000 Ft-ra történő csökkentéskor is. Ha a folyamatos árcsökkentések
közben azonban áremelésre kerülne sor, akkor az már nem minősülne folyamatos
árcsökkentésnek. Más a helyzet a 30 napos időszakban folytatott, egymást követő
értékesítési kampányok esetében, pl. olyan promóciók esetében, mint „decemberben
20 % kedvezmény minden vasárnap” vagy az egymást követő „fekete péntek” vagy
karácsonyi értékesítési kampányok novemberben, decemberben. Az ilyen egymást
követő értékesítési kampányok esetében, amikor az akciós kampányok között az árat
rövid időszakokra megemelik, az általános szabályt kell alkalmazni. Ebben az esetben
tehát a korábbi árat a 30 napos szabály alapján kell meghatározni. A korábbi ár tehát
minden egymást követő árcsökkentési kampány esetében legalább az elmúlt 30
nap során alkalmazott legalacsonyabb ár, ebbe beleértve a korábbi promóciók során
alkalmazott csökkentett, akciós árat is.
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Összegezve, a fokozatos árcsökkentés csak akkor alkalmazható,
ha az akciós árat fokozatosan, megszakítás nélkül csökkentik és
a folyamatos árcsökkentés során egyszer sem növekszik az ár.
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