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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-070
Klager:
DaimlerChrysler AG
225, Epplestrasse
D-70567 Stuttgart
Tyskland
V/ Advokatfirmaet Kromann Reumert
Advokat Michael Budtz
Indklagede:
Scandinavia Media Group ApS
St. Kongensgade 36-38
1264 København K.
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "mercedesbenz.dk" til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke afgivet svar i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet alene fremkommet klageskrift af 13. december 2000 med bilag 1-8.
Registreringsdato:
Indklagede har registreret "mercedesbenz.dk" den 4. juni 1999.
Sagsfremstilling:
Klageren er en kendt producent på verdensplan af biler og andre køretøjer. Herudover producerer og
forhandler klageren en række andre produkter, fortrinsvis med tilknytning til bilindustrien.
Klageren har - også i Danmark - registreret "Mercedes-Benz" som varemærke (figurmærke siden
1930 i klasserne 1-14, 16-22, 24-29, 31-32 samt 34, og som ordmærke siden 1964 i klasserne 2-4, 69, 11, 12, 14, 16 samt 35-42), jf. klageskriftet af 13. december 2000 bilag 1-3 (kopi af registreringsdokumenterne).
Klageren har den 13. maj 1998 registreret - og siden anvendt - domænenavnet "mercedes-benz.dk"
for virksomhedens hjemmeside under dk-domænet. Klageren har desuden registreret og anvender
"mercedes-benz.com" for virksomhedens internationale hjemmeside.
Klageren blev på et tidspunkt opmærksom på indklagedes registrering og anvendelse af det omtvistede domænenavn, idet en bruger ved at indtaste domænenavnet "mercedesbenz.dk" blev ført til
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hjemmesiden "danmarks.net", hvorfra indklagede bl.a. reklamerer for biler mv., dvs. varer, der er
omfattet af vareklasser, for hvilke klageren har registreret "Mercedes-Benz" som varemærke, jf.
klageskriftet.
Klageren kontaktede herefter indklagede for at få domænenavnet "mercedesbenz.dk" overdraget, jf.
bilag 7 - skrivelse af 4. april 2000 fra klageren til indklagede. Indklagede accepterede medio april
2000 en sådan overdragelse, jf. bilag 8. Da parternes drøftelser imidlertid ikke førte til en
overdragelse af domænenavnet, indbragte klageren sagen for klagenævnet ved klageskrift af 13.
december 2000.
Den 17. januar 2001 kontaktede indklagede sekretariatet og meddelte, at indklagede var indforstået
med at overdrage domænenavnet.
Der blev herefter påny indledt forhandlinger mellem sagens parter om overdragelse af
domænenavnet herunder om betaling af udgifter afholdt af indklagede i forbindelse med
erhvervelsen af domænenavnet.
Den 20. marts 2001 anmodede klageren nævnet om at genoptage sagen, da overdragelsen af
domænenavnet endnu ikke var blevet gennemført på trods af parternes drøftelser.
Efterfølgende har indklagede - trods fornyet henvendelse - undladt at reagere på sekretariatets
forelæggelse af klageskriftet. Indklagede er blevet gjort bekendt med, at nævnet i mangel af svar vil
træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.
Sekretariatet har den 6. maj 2001 konstateret, at indklagede fortsat gør brug af domænenavnet "mercedesbenz.dk", som indklagede anvender som et ud af en stor mængde domænenavne for en leverandøroversigt - portal - inden for diverse fagområder, herunder forhandlere/leverandører af alt inden
for biler (autolakering, autoassistance, autoelektriker, autoudstyr, autoreparation, firmabiler osv.).
Følgende generel informationstekst forelå:
" Mercedesbenz.dk
En service fra DanmarksNet
Velkommen til mercedesbenz.dk
Her finder du leverandøroversigt indeholdende webadresser, e-mail, telefonnumre og telefax,
udvalgt og indekseret af vores redaktion.
Derudover vil du fremover kunne finde fagrelevante artikler og annoncer.
mercedesbenz.dk opdateres løbende, således at du altid her finder de nyeste og bedste informationer.
Hvad kan man ellers søge på, og hvor?
Du kan søge direkte i browseren på over 2.500 fagbrancher, produkter og serviceydelser.
Man skal blot taste de velkendte www., en udvalgt faggruppe, serviceydelse eller produkt, efterfulgt
af dk, eksempelvis www.mercedesbenz.dk.
Du finder en komplet brancheoversigt over alle vores specialsite under linkguide(link)
Alle links er omhyggeligt udvalgt og gennemset af DanmarksNet, således sikrer vi, at du hurtigt
kommer frem til de rigtige produkter og serviceydelser.
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at ringe eller sender en
mail til os på nedennævnte adresse.
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SMG
St. Kongensgade 36-38
1264 Kbh.K
Phone +45 33 33 06 86
Fax +45 33 33 05 86
Information:
e-mail: info@danmarks.net
Salgsafdeling:
e-mail: salg@danmarks.net
"
Som portalen er opbygget, synes indklagede bl.a. at anvende det omtvistede domænenavn som et
slags "under-domænenavn". Fx vil en bruger under fanen "privatmarkedet" - under underfanen "biler" - kunne gå ind på gruppen "mercedesbenz", hvorefter hjemmesiden under domænenavnet "mercedesbenz.dk" vil blive åbnet og indeholde en oversigt over Mercedesbenz bilforhandlere mv. En
umiddelbar indtastning af domænenavnet "mercedesbenz.dk" vil naturligvis ligeledes føre til
hjemme-siden og indklagedes portal.
På hjemmesiden var der diverse kommercielle reklamer for bl.a. "www.jobmarked.dk", "Orbis" og
"Ereminder". Følgende generel informationstekst herom forelå:
" Annoncørinformation www.mercedesbenz.dk er en service fra Danmarks.net DanmarksNet er et
af de største og mest besøgte firmaindeks på internettet, med over 45.000 sidevisninger pr. uge
DanmarksNet er tilmeldt såvel Gallup som FDIM.(Foreningen af Danske Internet Medier). Ved at
blive oprettet på eks. mercedesbenz.dk kan man nu hurtigere, lettere og mere logisk finde frem til
Deres virksomhed på Internettet. -blot ved et klik. Du finder en komplet brancheoversigt over alle
vores specialsite under linkguide(link) Firmaoptagelsen under mercedesbenz.dk indeholder:
firmanavn, telefonnummer, telefax, e-mail, logo, firmabeskrivelse samt link til Deres website. Den
årlige serverafgift udgør kr. 950,- excl. moms. De kan ringe på 3333 0686 eller faxe på 3333 0586 email: tilmeld@danmarks.net Bannerannoncering Ønsker De at skabe en ekstra stærk og målrettet
profilering af Deres virksomhed, kan De med fordel indrykke bannerannoncer under netop Deres
fagbranche. (eks. mercedesbenz.dk) Ring allerede nu på telefon 33 33 06 86 hør mere om Deres
muligheder. "
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
!

!

at indklagedes registrering, opretholdelse af registreringen samt erhvervsmæssige anvendelse
af domænenavnet "mercedesbenz.dk" er i strid med varemærkelovens § 4, og
at indklagedes registrering, opretholdelse af registreringen samt anvendelse af domænenavnet
"mercedesbenz.dk" er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 5.

Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse.
Nævnets bemærkninger:
Det fremgår af de for nævnet tilvejebragte oplysninger, at indklagede som led i udøvelse af
erhvervsmæssig portal- og reklamevirksomhed gør brug af mærket "mercedesbenz", som i det
væsent-lige er identisk med indklagedes registrerede og her i landet velkendte varemærke
"Mercedes-Benz". Indklagede formidler endvidere ved sådan brug bl.a. kontakt til forhandlere og
udbydere af produkter omfattet af de vare- og tjenesteydelsesklasser, som klagerens varemærke er
registreret for. Nævnet finder, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet
"mercedesbenz.dk" dermed indebærer en åbenlys og grov krænkelse af klagerens varemærkeret, jf.
varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, som er sålydende:
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"§ 4. 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 hvilket
tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke
varemærket er beskyttet,
2. eller 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.
Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller
lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller
tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet, og brugen ville
medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade
særpræget eller renommeet."
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Scandinavia Media Group ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug
af domænenavnet "mercedesbenz.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af doænenavnet overføres til klageren, DaimlerChrysler AG.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 22.05.2001
_________________
Lene Pagter Kristensen (formand)
Mogens Koktvedgaard
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