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Forbrugerretten I behandler den nye markedsføringslov som trådte i kraft 1. juli 2017.

Formålet med den nye markedsføringslov er at understøtte en effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold,
og markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven anno 2017 bygger på markedsføringslovsudvalgets anbefalinger. Der er kommet
følgende ændringer, som bliver behandlet i bogen:

· De strenge regler om spam er blevet bibeholdt uanset af Markedsføringsudvalget og lovforslaget
havde lagt op til en liberalisering for uanmodet henvendelser, idet begrebet »tilsvarende

produkter og ydelser« stadigvæk skal fortolkes snævert.

· Der er nye regler om god handelsskik mellem erhvervsdrivende og god markedsføringsskik
mellem forbrugerne og de erhvervsdrivende som har betydning for den erhvervsdrivendes

markedsføring.

· Nye lovbestemmelser om vildledende og utilbørlig handelspraksis.

· Reglerne for markedsføring på nettet, herunder de sociale medier bliver gennemgået.

· Der er kommet helt nye regler om markedsføring af boligkreditaftaler.
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