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SV: SV: 22/3801-35 Markedsføring av tjeneste og utsendelse av elektronisk markedsføring
Avsender Lise Mariann Heiskel Aas <lmha@forbrukertilsynet.no>
Mottaker Info - Bilklager AS <info@bilklager.no>
Dato 2022-09-13 14:45

Hei,

 

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres e-post av 12. september 2022.

 

Vi registrerer av deres tilsvar at du har problemer med å finne alle de syv punktene i brevet av 12. august 2022 vi ber deg besvare. Videre ser vi at dette er grunnet en

feilnummerering fra vår side. Dette beklager vi. Forbrukertilsynet ber deg besvare alle punkter med overskriften «Forbrukertilsynet ber om følgende», det vil si brevets punkt

2.4, 3.2, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, og 4.5.2.

 

Forbrukertilsynet legger til grunn at du allerede har lest brevet og har hatt god tid til å sette deg inn i hva vi ber om, og ber derfor om at alle punkter besvares senest 19.

september 2022.

 

Videre ser vi behov for å gjenta at vi i samme brev ber om opplysninger om hvor mange som har mottatt direktemarkedsføring fra dere i perioden 1. april 2022 frem til dags

dato, samt eventuell dokumentasjon på forutgående samtykke fra mottakerne av SMS-en. Vi kan ikke se å ha mottatt hverken slike opplysninger eller dokumentasjon fra

dere, og ber om at dette sendes til Forbrukertilsynet senest 19. september 2022.  

 

Vi registrerer også at det stilles spørsmål ved om vi har oppgitt riktig adressat i brevet. Forbrukertilsynet har adressert brevet til Bilklager AS og sendt brevet på e-post til

info@bilklager.no som er e-postadressen som oppgis på bilklager.no. I vårt arbeid med saken har vi undersøkt hvem som står som eier av domenet bilklager.no, samt hvem

som står som eier av teslaklager.no. Begge domenenavnene eies ifølge Norid.no per dags dato av selskapet Part Owners Holding AS, som er morselskapet til Bilklager AS.

Part Owners Holding AS og Bilklager AS er registrert på samme person og med samme post- og besøksadresse. Vi legger på denne bakgrunn til grunn at brevet er

adressert riktig. Har du dokumentasjon på at dette ikke er tilfellet, ber vi deg sende oss denne dokumentasjonen.

 

I deres tilsvar ber dere videre om informasjon om i hvilket tidsrom Forbrukertilsynet har mottatt klagene på deres virksomhet, om å få oversendt klagene, samt en

kommentar på når første og siste av de totalt 69 klagene ble mottatt av Forbrukertilsynet.

 

Som vedlegg 1 til vårt brev av 12. august 2022 har du allerede mottatt alle klagene i saken. Klagene er videre datert, og lagt inn i vedlegget etter dato, unntatt de 5 siste

klagene i vedlegget. Innsendelsesdatoen finner du på første linje i klageskjemaet hvor det står «Innsendt». Klagene er mottatt i perioden 8. april 2022 til 30. juni 2022. 

 

Videre ber du om informasjon om hvor mange som har bedt om innsyn i eller fått oversendt Forbrukertilsynets brev av 12. august 2022, samt deres svar av 5. september

2022. Du ber også om å få oversendt eventuell tilhørende korrespondanse.

 

Per dags dato er det ingen som har bedt om innsyn i vårt brev av 12. august 2022 eller deres svar av 5. september 2022. Det er heller ingen som har henvendt seg til

Forbrukertilsynet på annen måte og bedt om å få tilsendt hverken vårt brev eller deres svar.

 

I deres tilsvar ber du om å få oversendt annen korrespondanse til og fra Forbrukertilsynet i forbindelse med bilklager.no, deg, Dag Rune Flåten, som person, og/eller

vedrørende noe av ditt arbeid. Slik korrespondanse foreligger ikke per dags dato.

 

 

Med vennlig hilsen

 

  

 

 Lise Mariann Heiskel Aas

juridisk rådgiver

tilsynsavdelingen

 

Sentralbord: +47 23 400 600

E-post: lmha@forbrukertilsynet.no

 

Kontor: Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn

Post: Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien

www.forbrukertilsynet.no
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Fra: Info - Bilklager AS <info@bilklager.no>  

Sendt: mandag 12. september 2022 12:43 

Til: Lise Mariann Heiskel Aas <lmha@forbruker�lsynet.no> 

Emne: Re: SV: 22/3801-35 Markedsføring av tjeneste og utsendelse av elektronisk markedsføring

 
Hei,

Viser til e-post av 9. september og oversender med dette svar, samt et brev fra Didier Reynolds, Commissioner of Justice, EU-kommisjonen.

Med hilsen 

Dag Rune Flåten 

Bilklager.no

 

Den 2022-09-09 09:58, skrev Lise Mariann Heiskel Aas:

Hei,

 

Takk for tilbakemeldingen.

 

Vi merker oss at svaret er lagt ut på bloggen din, men vi ber om at svaret formelt sendes oss som et brev, slik at vi får registrert svaret. Svaret vil ha betydning for videre

saksbehandling.

 

I denne saken har vi fulgt vanlig prosedyre for saksbehandling i Forbrukertilsynet når vi tilskriver næringsdrivende. Brev til og fra oss er som utgangspunkt offentlige, slik at

alle kan be om innsyn i korrespondanse til og fra Forbrukertilsynet, og mange av brevene våre blir også bedt om innsyn i. I en del saker lager vi også nyhetssaker som blir

lagt ut på nettsiden vår.

 

Vi ber om at svaret sendes innen 16.09.2022.

 

 

Med vennlig hilsen

 

  

 

 Lise Mariann Heiskel Aas

juridisk rådgiver

tilsynsavdelingen

 

Sentralbord: +47 23 400 600

E-post: lmha@forbrukertilsynet.no

 

Kontor: Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn

Post: Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien

www.forbrukertilsynet.no
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Fra: Info - Bilklager AS <info@bilklager.no>  

Sendt: mandag 5. september 2022 11:28 

Til: Lise Mariann Heiskel Aas <lmha@forbruker�lsynet.no> 

Emne: Re: 22/3801-35 Markedsføring av tjeneste og utsendelse av elektronisk markedsføring

 

Hei,

 

Viser til mottatt brev av 12. august i år.

Så vidt jeg kan se er brevet på hele 14 sider, samt at vedleggene til sammen teller uhorvelige 152 sider.

Jeg holder nå på å gjennomgå brevet.

Forbrukertilsynet kontaktet meg for en tid tilbake på telefon og minnet om brevet.

Som jeg nevnte den gang, hadde jeg ikke fått med meg brevet.

Jeg mener det var deg jeg snakket med den gang og i så fall tar du gjerne igjen at vi ble enige om at jeg skulle gi en tilbakemelding senest 9.

september.

Gjennom en avisartikkel ble jeg imidlertid gjort oppmerksom på at brevet ligger offentlige tilgjengelig og tillater meg å spørre om dette er vanlig

praksis fra tilsynets side.

Videre lurer jeg på om det er vanlig praksis å gi 14 dagers svarfrist generelt og spesielt med tanke på omfanget på både brevet og vedleggene.

Utover dette, i og med at brevet ligger offentlig tilgjengelig, ser jeg det som naturlig at også svaret ligger offentlig tilgjengelig.

Svaret er å finne på Bilklager.no sin blogg ( https://bilklager.no/bilbloggen/ ), under overskriften "Forbrukertilsynet engasjerer seg". Innlegget kan

leses ved å gå på følende lenke: https://bilklager.no/2022/09/05/forbrukermyndighetene-engasjerer-seg/

 

Med hilsen

Dag Rune Flåten

Bilklager.no

 

 

Den 2022-08-12 10:54, skrev Lise Mariann Heiskel Aas:

Hei,

               

Vennligst se vedlagte saksdokument.

 

 

 

Med vennlig hilsen
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 Lise Mariann Heiskel Aas

juridisk rådgiver

tilsynsavdelingen

 

Sentralbord: +47 23 400 600

E-post: lmha@forbrukertilsynet.no

 

Kontor: Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn

Post: Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien

www.forbrukertilsynet.no
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