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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0310 
 
 
 
Klager: 
 
Tupperware Brands Corporation 
Kimberley Weate 
South Orange Blossom Trail 
32837 Orlando 
USA 
 
v/ advokat Stig Ekmann 
 
Indklagede: 
 
Henrik Steenberg 
Rolighedsvej 14 A 
3460 Birkerød 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”teamtupperware.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 25. oktober 2017 med 16 bilag (bilag 1-16). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”teamtupperware.dk” er registreret den 20. juli 2012. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende om klageren: 
 

”KLAGER, Tupperware Brands Corporation (herefter Tupperware), blev grundlagt af Earl 

Silas Tupper med lancering af de første produkter tilbage i 1946. 

 

Tupperware er i dag et verdensomspændende selskab med produkter i mere end 100 forskellige 

lande, hvilket gør Tupperware til et af verdens største selskaber inden for direkte salg. Næsten 
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1 mio. Tupperwarekonsulenter i mere end 100 lande markedsfører og sælger Tupperwares 

unikke, multifunktionelle og professionelle produkter. Tupperware findes derfor i de fleste 

hjem. 

 

På verdensplan afholdes ca. 12,5 mio. demonstrationer årligt af Tupperwares netværk af 

autoriserede og uddannede konsulenter med ca. 100 millioner gæster. 

 

Tupperwares hovedkvarter ligger i Orlando, Florida, og Tupperware har en omsætning på 

omkring 2 mia. USD. 

 

Tupperware er indehaver af en række varemærkeregistreringer for og indeholdende 

”TUPPERWARE” og gældende for Danmark, herunder: 

 

– Europæisk varemærkeregistrering nr. 001438670 Tupperware (ordmærke) 

– Europæisk varemærkeregistrering nr. 013201892 Tupperware (ordmærke) 

– Dansk varemærkeregistrering nr. VR 1963 02593 Tupperware (ordmærke) 

– Dansk varemærkeregistrering nr. VR 1975 04098 Tupperware (figurmærke) 

– Dansk varemærkeregistrering nr. VR 1982 03328 Tupperware (ordmærke) 

 

Udskrift af varemærkeregistreringerne vedlægges som hhv. Bilag 3-7. 

 

Tupperware er desuden indehaver af en række domænenavne indeholdende Tupperware, 

herunder <tupperware.com> og det danske domæne <tupperware.dk>. Sidstnævnte er 

registreret igennem Tupperwares danske selskab Tupperware Nordic A/S. 

 

Tupperware, og herunder Tupperwares associerede selskab Dart Industries Inc., er desuden 
indehaver af det danske domænenavn <team-tupperware.dk>, der er nærmest identisk med det 

omhandlede domænenavn i nærværende sag. 

 

Udskrift fra de ovenfor nævnte domæner vedlægges som hhv. Bilag 8-10. 

 

INDKLAGEDE, Henrik Steenberg, er registrant af det omhandlede domæne 

<teamtupperware.dk>, jf. bilag 2.” 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: 
 

”Registreringen af det omhandlede domæne blev foretaget da Indklagede var en del af 

Tupperwares netværk /hold af Tupperware konsulenter. 

 

Udskrift af den tilknyttede hjemmeside til domænet <teamtupperware.dk>, herunder udskrift 

fra fanebladet ”Hvem er vi”, vedlægges som Bilag 11. 

 

Henrik Steenberg er imidlertid ikke længere konsulent hos Klager idet aftalen med Tupperware 

er blevet ophævet. 

 

Henrik Steenberg har derfor ikke tilladelse fra Tupperware til at bruge Klagers varemærke 

TUPPERWARE erhvervsmæssigt som led i selskabsnavn, forretningskendetegn og 

domænenavn mv. og i særdeleshed ikke et navn som ”Team Tupperware”, der giver indtryk af, 
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at Indklagede fortsat er en del af Klager’s team og/eller at Klager har givet samtykke til, at 

Klagers varemærke Tupperware kan bruges således, hvilket ikke er tilfældet. 

 

Som anført står Henrik Steenberg som privatperson bag registreringen af det omhandlede 

domæne. Brugen var dog efter Klagers oplysninger tilknyttet Indklagedes selskab ”Team H & 

S ApS”, hvor Team Tupperware ApS er anført som binavn. Selskabet er i dag ophørt / taget 

under tvangsopløsning. 

 

Udskrift fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside vedlægges som Bilag 12. 

 

Klager blev opmærksom på Indklagedes fortsatte brug af Klagers varemærke TUPPERWARE 

i forbindelse med Indklagedes salg af Tupperware produkter på et marked under navnet 

”TEAM TUPPERWARE” samt under brug af Klagers varemærke Tupperware. 

 

Udskrift af fotografi taget på det pågældende marked samt udleveret visitkort fra Indklagede, 

vedlægges som Bilag 13. 

 

På vegne af Klager rettede Zacco Advokater henvendelse til Indklagede / Team Tupperware i 

brev af 8. september 2017. Her blev Indklagede anmodet om at indstille sin erhvervsmæssige 

brug af Klagers varemærke Tupperware. 

 

Brevet blev sendt via e-mail og anbefalet brev til Indklagede, men intet svar er modtaget. 

 

Udskrift af brevet vedlægges som Bilag 14. 

 

I e-mail af 26. september 2017 sendte Zacco Advokater en påmindelse til Indklagede med 
svarfrist fredag den 29. september 2017. 

 

Udskrift af denne e-mail vedlægges som Bilag 15.  

 

Idet det således ikke har vist sig muligt at opnå kontakt med Indklagede, herunder at få 

Indklagede til at overdrage domænenavnet teamtupperware.dk til Klager, er dette Klageskrift 

nødvendiggjort.” 

 

Bilag 1 fremstår som en udskrift af 19. oktober 2017 fra klagerens hjemmeside vedrørende klagerens 
virksomhed (https://www.tupperwarebrands.com/company). 
 
Bilag 2 er en udskrift af 19. oktober 2017 fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende 
domænenavnet ”teamtupperware.dk”. 
 
Ved opslag på EUIPO’s hjemmeside har sekretariatet konstateret, at Dart Industries Inc. bl.a. har fået 
registreret ordmærket TUPPERWARE som EU-varemærke for en række forskellige varer i klasserne 
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 35 og 41 vedrørende navnlig husholdnings- og 
køkkenredskaber, jf. bilag 3 og 4. 
 
Sekretariatet har ved søgning i Google (www.google.dk) den 11. marts 2018 konstateret, at Dart 
Industries Inc. ifølge U.S. Securities and Exchange Commission er et datterselskab til klageren 
(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1008654/ 000119312506056314/dex21.htm). 
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Som bilag 5 har klageren fremlagt udskrift af 19. oktober 2017 fra Patent- og Varemærkestyrelsens 
hjemmeside vedrørende Dart Industries Inc.s registrering af et dansk ordmærke med teksten 
TUPPERWARE i klasserne 16 og 21 for bl.a. små opbevaringsbeholdere til husholdningsbrug. 
Varemærket har registreringsnr. VR 1963 02593 og er endeligt registreret den 9. november 1963. 
 
Som bilag 6 har klageren fremlagt udskrift af 19. oktober 2017 fra Patent- og Varemærkestyrelsens 
hjemmesiden vedrørende Dart Industries Inc.s registrering af et dansk figurmærke med teksten 
”Tupperware” i klasse 21 for små artikler og beholdere (ikke indeholdt i andre klasser) til 
husholdnings- og køkkenbrug fremstillet af plastic til tilberedning, opbevaring eller servering af 
fødevarer. Varemærket har registreringsnr. VR 1975 04098 og er endeligt registreret den 10. oktober 
1975. 
 
Som bilag 7 har klageren fremlagt udskrift af 19. oktober 2017 fra Patent- og Varemærkestyrelsens 
hjemmeside vedrørende Dart Industries Inc.s registrering af et dansk ordmærke med teksten 
TUPPERWARE i klasse 35 for demonstration i hjemmet af husholdningsartikler af plastic og af 
legetøj. Varemærket har registreringsnr. VR 1982 03328 og er endeligt registreret den 17. september 
1982. 
 
Som bilag 8 har klageren fremlagt udskrift af 19. oktober 2017 af et opslag på www.whois.com 
vedrørende domænenavnet ”tupperware.com”, hvoraf bl.a. fremgår, at domænenavnet er registreret 
af Dart Industries Inc. den 9. oktober 1995. 
 
Som bilag 9 har klageren fremlagt udskrift af 19. oktober 2017 fra DK Hostmasters WHOIS-database 
vedrørende domænenavnet ”tupperware.dk”, hvoraf bl.a. fremgår, at domænenavnet er registreret af 
Tupperware Nordic A/S den 13. september 1996. Som fuldmægtig er ligeledes anført Tupperware 
Nordic A/S, men med klagerens adresse. 
 
Som bilag 10 har klageren fremlagt udskrift af 19. oktober 2017 fra DK Hostmasters WHOIS-
database vedrørende domænenavnet ”team-tupperware.dk”, hvoraf bl.a fremgår, at domænenavnet er 
registreret af Dart Industries Inc. den 5. oktober 2017, og at registranten er anført med samme adresse 
som klageren. 
 
Som bilag 11 har klageren fremlagt udskrift af et opslag af 19. oktober 2017 på ”teamtupperware.dk” 
og opslag på bl.a. undersiden ”Hvem er vi”. 
 
Som bilag 12 er fremlagt udskrift fra Erhvervsstyrelsen af 19. oktober 2017 vedrørende virksomheden 
TEAM H & S ApS, hvoraf bl.a. fremgår, at virksomheden har samme adresse som indklagede, at 
virksomheden har startdato den 1. februar 2013 og ophørsdato den 6. juni 2016, samt at selskabets 
formål var at drive virksomhed med handel og service samt enhver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. 
 
Som bilag 13 har klageren fremlagt en række fotos, herunder bl.a. følgende: 
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Som bilag 14 har klageren fremlagt brev fra klagerens advokat af 8. september 2017 til Team 
Tupperware c/o Henrik Steenberg & [A], hvoraf bl.a. fremgår følgende: 
 

”Efter vores klients oplysninger, er I tidligere konsulenter for Tupperware, men på trods af 

dette samarbejdes ophør, giver I fortsat indtryk af, at I tilhører vores klient’s netværk af 

autoriserede konsulenter og sælgere, hvilket ikke længere er tilfældet. 

 

Som det må være jer bekendt, er vores klient indehaver af en række varemærkeregistreringer 

af det velkendte varemærke TUPPERWARE, herunder EU varemærkeregistrering nr. 

000334599 (ordmærke) samt EU varemærkeregistrering nr. 001438670 (ordmærket). 

 

[…] 
 

Vores klient er desuden indehaver af danske varemærkeregistreringer af TUPPERWARE, 

herunder VR 1964 02593 (ordmærke), VR 1966 01625 (ordmærke), VR 1975 04098 (ordmærke) 

samt VR 1982 03328 (ordmærke). 

 

[…] 
 

Jeres markedsføring og salg af produkter under brug af vores klient’s varemærke 

TUPPERWARE udgør en krænkelse af vores klient’s varemærkerettigheder samt en handling i 

strid med god markedsføringsskik idet omverdenen kan ledes til at tro, at der eksisterer en 

erhvervsmæssig forbindelse mellem jer og vores klient eller at vores klient har godkendt jeres 

erhvervsmæssige brug af vores klient’s varemærke TUPPERWARE, hvilket ikke er tilfældet. 

 

Vores klient ser med stor alvor og bekymring på denne sag og de har derfor anmodet os om at 

indtræde i sagen.” 
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På ovenstående baggrund anmodede advokaten indklagede om bl.a. at indstille enhver 
erhvervsmæssig brug af klagerens varemærker og overføre domænenavnet ”teamtupperware.dk” 
samt andre domænenavne indeholdende ”tupperware” til klageren, alternativt at indklagede sletter 
domænenavnet eller ændrer til et navn, hvori ”tupperware” ikke indgår. 
 
Som bilag 15 er fremlagt fremsendelsesmail fra klagerens advokat af 8. september 2017 vedrørende 
ovennævnte brev samt mail fra klagerens advokat af 26. september 2017 til indklagede, hvori 
indklagede gives ny frist til den 29. september 2017 til at svare på ovennævnte brev. 
 
Som bilag 16 (omlitreret af klagenævnet) er fremlagt udskrift fra en Staten Delawares hjemmeside 
vedrørende klageren (https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx). 
 
Ved opslag på domænenavnet ”teamtupperware.dk” har sekretariatet den 6. november 2017 taget 
følgende kopi: 
 

 
 
Ved fornyet opslag herpå den 14. marts 2018 fremstod hjemmesiden i det væsentlige uændret. 
 
Ved aktivering af fanen ”HVEM ER VI” den 14. marts 2018 og scrolle ned på siden har sekretariatet 
taget følgende kopi, jf. også bilag 11: 
 



 7

 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren, der benytter sit velkendte varemærke TUPPERWARE som del af sit selskabsnavn, 
domænenavn og forretningskendetegn mv., har en åbenlys legitim og kommerciel 
beskyttelsesværdig interesse i domænenavnet ”teamtupperware.dk”, 

• at klageren i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1. og 2, kan forbyde indklagedes brug af 
klagerens velkendte varemærke TUPPERWARE, idet brugen udgør en krænkelse af klagerens 
varemærkeret til TUPPERWARE samt en handling i strid med god markedsføringsskik, 

• at klagerens legitime interesse i domænenavnet ”teamtupperware.dk”, ud over 
varemærkerettighederne til TUPPERWARE, bl.a. illustreres ved klagerens danske 
domænenavnene ”tupperware.dk” og ”team-tupperware.dk”, 

• at indklagedes domænenavn ”teamtupperware.dk” blev registreret på et tidspunkt, hvor 
indklagede var tilknyttet klagerens team som Tupperware-konsulent, men at konsulentaftalen 
mellem indklagede og klageren efterfølgende er opsagt, hvorfor forudsætningen for indklagedes 
opretholdelse af domænet og brugen af  klagerens varemærke TUPPERWARE er bortfaldet, 

• at indklagede ikke længere har tilladelse fra klageren til at bruge klagerens varemærke 
TUPPERWARE erhvervsmæssigt som led i selskabsnavn, forretningskendetegn og domænenavn 
mv. og i særdeleshed ikke et navn som ”Team Tupperware”, der giver indtryk af, at indklagede 
fortsat er en del af klagerens team og/eller at klageren har givet samtykke til, at klagerens 
varemærke TUPPERWARE kan bruges således, hvilket ikke er tilfældet, 

• at klageren i større omfang end indklagede vil kunne udnytte den kommercielle værdi af 
domænenavnet ”teamtupperware.dk”, idet indklagede ikke længere er tilknyttet Tupperwares 
team af konsulenter, og idet indklagedes virksomhed tilknyttet domænet er ophørt, 

• at indklagedes registrering af domænenavnet har hindret klageren i at lade dette registrere og 
klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering heraf, 

• at klageren har en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed,  
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• at der foreligger en overtrædelse af § 25, stk. 1, i domæneloven, der fastslår, at registranter ikke 
må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik, og 

• at domænenavnet ”teamtupperware.dk” på denne baggrund skal overdrages til klageren. 
 
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 
blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets 
forretningsorden af 2. august 2017. Det fremgår af § 11, stk. 1, i klagenævnets forretningsorden af 2. 
august 2017, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at 
indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. På den 
baggrund lægger klagenævnet klagerens sagsfremstilling til grund. 
 
 
Klageren er ifølge sagens oplysninger indehaver af en række EU- og danske varemærkeregistreringer 
til ordmærket TUPPERWARE og figurmærker med teksten ”Tupperware” for en række forskellige 
varer, herunder navnlig husholdnings- og køkkenredskaber samt opbevaringsbeholdere til 
husholdningsbrug. 
 
Klageren kan på den baggrund forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende 
mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, der har 
følgende ordlyd: 
 

”§ 4. 

Stk. 1. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at 

gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 

 

1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget 

i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 

eller 

 

2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af 

samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der 

er en forbindelse med varemærket.” 

 
Domænenavnet ”teamtupperware.dk” anvendes til en hjemmeside, hvorfra indklagede bl.a. oplyser 
om sit virke som konsulent for Tupperware samt om, hvordan man bliver konsulent for Tupperware. 
Domænenavnet ”teamtupperware.dk” er kvasi-identisk med klagerens beskyttede varemærke 
TUPPERWARE samt klagerens domænenavne ”tupperware.dk” og ”team-tupperware.dk”, og 
indklagedes brug af domænenavnet ”teamtupperware.dk” er derfor egnet til at give det indtryk, at 
anvendelsen af varemærket sker efter autorisation fra varemærkeindehaveren, mens klageren har 
oplyst, at indklagede efter klagerens opsigelse af konsulentaftale mellem parterne ikke længere har 
en sådan autorisation. 
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Indklagede kan dog påberåbe sig de begrænsninger i varemærkeretten, der følger af varemærkelovens 
§§ 5 og 6. Disse bestemmelser er sålydende: 
 

”§ 5. 

Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god 

markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af 

 

1) eget navn og egen adresse, 

 

2) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, 

værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af 

tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, eller 

 

3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, 

navnlig som tilbehør eller reservedele. 

 

 

§ 6. 

Stk. 1. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af 

indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske 

Fællesskaber under dette mærke. 

 

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig 

fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, 

efter at de er markedsført.” 

 
Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke 
på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem 
forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også de principper, som fremgår 
af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod 
Deenik). 
 
Da domænenavnet ”teamtupperware.dk” består af en sammensætning af det almindelige ord ”team” 
og klagerens varemærke TUPPERWARE, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give 
forbrugerne det indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra varemærkeindehaveren, og det 
fremgår af sagens oplysninger, at der ikke længere findes en sådan autorisation. Den brug, som 
indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på varemærkelovens §§ 5 og 
6, hvorfor brugen udgør en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder efter varemærkelovens 
§ 4, stk. 1.  
 
Da indklagede herefter ikke findes at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde 
registreringen af domænenavnet ”teamtupperware.dk”, træffer klagenævnet herefter i medfør af 
domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 
 

 
 

A F G Ø R E L S E 
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Registreringen af domænenavnet ”teamtupperware.dk” skal overføres til klageren, Tupperware 
Brands Corporation. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 11. april 2018 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


