KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0119

Klager:
Scooterly ApS
Fiskegårdevej 5
8400 Ebeltoft
Danmark
Indklagede:
Ørestad Multiservice
Asger Jorns Allé 8, 7. 2.
2300 København S
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”scooterly.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 23. april 2021 med tre bilag (bilag 1-3).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”scooterly.dk” er registreret den 28. august 2019.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”D. 11. november 2019 købte jeg webshoppen Scooterly.
Efterfølgende fik jeg på mail tilsendt koder til overtagelse af alt, hvad der berørte
virksomheden - troede jeg.
Jeg har efterfølgende været i kontakt med Karolis Saltenas (Ejer af Ørestad Multiservice),
hvis noget har manglet og fået hjælp.
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I starten af 2021 ønsker jeg at oprette mobilepay i webshoppen og bliver først her
opmærksom på, at domænenavnet scooterly.dk ikke er blevet overført. Jeg har heller ikke
modtaget koder til Hostmaster. Jeg har siden forsøgt at få kontakt til Karolis
Saltenas/Ørestad Multiservice både på telefon og mail, men har ikke opnået kontakt.
…
Som det fremgår af vedhæftede indgik domænenavnet som en del af købet af webshoppen.
Ikke at eje domænenavnet begrænser min mulighed for at videreudvikle webshoppen.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende
klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 11. november 2019.
Bilag 2 er kopi af et ”Letter of Intent” af 11. november mellem klagerens reelle ejer og indklagedes
indehaver om salg af webshoppen ”Scooterly.dk” til klageren. Det fremgår, at det pågældende
”Letter of Intent” ikke udgør en bindende aftale mellem parter, samt endvidere at klageren ved
gennemførelse af salget bl.a. vil erhverve domænenavnet ”scooterly.dk”.
Bilag 3 er kopi af en aftale af 11. november 2019 mellem klagerens reelle ejer og indklagedes
indehaver om salg af webshoppen ”Scooterly.dk” til klageren. Følgende fremgår bl.a. af aftalen:
”13.2. In consideration of the Buyer, at the request of the Seller and the Covenantors,
agreeing to enter into this Agreement and solely for the protection of the Goodwill, the Seller
and the Covenantors jointly and severally undertake to the Buyer that the Seller and the
Covenantors will not at any time after Completion use a symbol, logo, domain name,
trademark or business name substantially identical or deceptively similar to the business
names, trademarks or the domain names of the Business.”
Ved opslag på domænenavnet “scooterly.dk” den 23. april 2021 og igen den 16. maj 2021 har
sekretariatet taget følgende kopi:

2

Klagerens CVR-nummer og adresse fremgår af hjemmesiden.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren den 11. november 2019 købte webshoppen Scooterly, inklusive domænenavnet
”scooterly.dk”, af indklagede,
• at klageren først i starten af 2021 blev opmærksom på, at domænenavnet ”scooterly.dk” og
tilhørende koder hos DK Hostmaster ikke var blevet overdraget til klageren,
• at klageren efter flere forsøg ikke er lykkedes med at opnå kontakt til indklagedes ejer, og
• at klagerens mulighed for at videreudvikle webshoppen Scooterly begrænses af, at klageren ikke
kan disponere over domænenavnet ”scooterly.dk”.

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.
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Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens ejer den 11. november 2019 erhvervede
webshoppen ”Scooterly” fra indklagedes indehaver, og at denne handel tillige omfattede
domænenavnet ”scooterly.dk”, jf. bilag 2 og 3. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at
domænenavnet ”scooterly.dk” anvendes til klagerens hjemmeside. På den anførte baggrund finder
klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”scooterly.dk” blev registreret af
indklagede til brug for webshoppen ”Scooterly”, og at denne webshop inklusive bl.a.
domænenavnet ”scooterly.dk” ved aftale af 11. november 2019 blev overdraget til klageren. Som
sagen er oplyst, må klageren derfor antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det
omtvistede domænenavn.
Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede
domænenavn, ”scooterly.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført til sig.
Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes opretholdelse af
registreringen af domænenavnet ”scooterly.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af
domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. §
25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik”.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”scooterly.dk” skal overføres til klageren, Scooterly ApS.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 8. juni 2021

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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