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KOLEJNE PRZESZUKANIA
I POSTĘPOWANIA UOKIK
W SPRAWIE NIELEGALNYCH
ZMÓW PRZEDSIĘBIORCÓW
Urząd poinformował o dwóch kolejnych przeszukaniach
przeprowadzonych w siedzibach przedsiębiorców. Jedno w związku
z sygnałem wskazującym, że pomiędzy polskimi spółkami
należącymi do Dell Technologies i ich dystrybutorami doszło do
niedozwolonego podziału rynku - firmy i instytucje państwowe, które
chciały kupić sprzęt informatyczny mogły być przypisane
poszczególnym sprzedawcom. Takie działanie może negatywnie
wpływać na rynek, bo w praktyce wyłącza element rywalizacji o
klientów, a tym samym prowadzi do podwyższenia cen produktów
i usług objętych porozumieniem, często powodując również gorszą
jakość obsługi serwisowej.

PRAWO KONKURENCJI
ZAKAZUJE USTALANIA
MIĘDZY
PRZEDSIĘBIORCAMI
MINIMALNYCH LUB
SZTYWNYCH CEN
ODSPRZEDAŻY.
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ZA UDZIAŁ

WIĘCEJ INFORMACJI:

W POROZUMIENIU

ANDRZEJ SPRINGER
RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK
E: ANDRZEJ.SPRINGER@BWHS.PL
T:+48 22 584 16 50

SPRZECZNYM
Z PRAWEM
KONKURENCJI SPÓŁCE
GROZI KARA DO 10%
OBROTU, A JEJ

KATARZYNA RACKA
RADCA PRAWNY
E: KATARZYNA.RACKA@BWHS.PL
T:+48 538 892 938

ŁUKASZ WROŃSKI
RADCA PRAWNY
E: ŁUKASZ.WRONSKI@BWHS.PL
T:+48 538 892 937

MENEDŻEROM
DO 2 MLN ZŁ.

(C) 2019 BWHS BARTKOWIAK
WOJCIECHOWSKI HAŁUPCZAK SPRINGER
SP.K. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

BWHS.PL

