KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-074
Klager:
Vest-Biler A/S
Herningvej 46
6950 Ringkøbing
Indklagede:
Meiniche I/S
v/Jesper Meiniche
Hostrupvej 10
7500 Holstebro
v/advokat Karsten Havkrog Pedersen
Amagertorv 24
1160 København
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”vest-biler.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 22. december 2000 med ét bilag, svarskrift af 23. februar 2001, replik af 16. marts 2001 med 19 bilag (2-20) og duplik af 10. april 2001.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”vest-biler.dk” blev registreret den 27. oktober 1999. Indklagede har ved brev af 7.
marts 2001 accepteret klagenævnets kompetence.
Sagsfremstilling:
Klageren driver erhvervsvirksomhed med salg af biler af mærket Opel. Klageren anvender Vest-Biler
A/S som betegnelse for sin virksomhed. Klagerens virksomhed er stiftet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 8. oktober 1999 med Ringkøbing Automobil Forretning A/S (Vest-Biler A/S), Lak &
Karosseri Centret A/S (Vest-Biler A/S), Lemvig Motor-Compagni A/S (Vest-Biler A/S) og Raf Biler
A/S (Vest-Biler A/S) som binavne og med den 22. oktober 1999 som registreringsdato.
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Indklagede driver ligeledes erhvervsvirksomhed med salg af biler af mærket Opel. Ifølge indklagedes
oplysninger blev registreringen af ”vest-biler.dk” foretaget som led i forberedelsen af firmaet Bilbørsen, som er en formidlingsvirksomhed for privates salg og køb af private biler. Indklagede planlagde
en regionsopdeling af firmaet Bilbørs. Til brug for regionsopdelingen har indklagede ligeledes registreret domænenavnet ”auto-vest.dk”.
Da klageren i oktober 2000 ville lave en hjemmeside, erfarede klageren, at indklagede havde registreret domænenavnet ”vest-biler.dk”. Straks herefter kontaktede klageren indklagede, idet klageren
forventede, at indklagedes registrering af ”vest-biler.dk” var en fejl. Ifølge klagerens oplysninger
benægtede indklagede, at dette var tilfældet, og indklagede opfordrede klageren til at afgive et bud
på domænenavnet ”vest-biler.dk”. Klageren tilbød en betaling svarende til indklagedes kostpris for
domænenavnet, hvilket indklagede afslog.
Indklagede har bekræftet, at der i en telefonsamtale mellem klageren og indklagede i efteråret 2000
blev drøftet mulighederne af en overdragelse af domænenavnet ”vest-biler.dk” fra indklagede til klageren, men indklagede har anført, at dette udelukkende skete på klagerens foranledning. Indklagede
bestrider således, at registreringen af ”vest-biler.dk” er blevet foretaget med henblik på videresalg til
klageren eller andre.
Ifølge indklagedes oplysninger har indklagede ikke anvendt betegnelsen ”vest-biler” i en erhvervsmæssig sammenhæng forud for registreringen af domænenavnet ”vest-biler.dk”. Indklagede bekendt
har klageren heller ikke anvendt betegnelsen Vest-Biler erhvervsmæssigt før eller efter klagerens
selskabsstiftelse, og indklagede var af den opfattelse, at klageren drev virksomhed under navnet
Ringkøbing Automobil ApS.
Klageren har oplyst, at indklagede i en periode har anvendt domænenavnet ”vest-biler.dk” som domænenavn for indklagedes egen virksomhed med salg af Opel biler, idet navnet først efter denne klages indgivelse er overgået til at blive anvendt som domænenavn for Bilbørsen. Klageren har ligeledes
anført, at indklagede har haft kendskab til klageren og klagerens anvendelse af Vest-Biler A/S som
betegnelse for klagerens virksomhed. Klageren har i den forbindelse henvist til, at klageren er indklagedes nærmeste Opel kollega.
Domænenavnet ”vest-biler.dk” anvendes som henvisning til Bilbørs.dk (bilboers.dk), som ifølge
hjemmesidens angivelser er ”de danske bilejeres private handelsplads, hvor de kan boltre sig med køb
og salg af hinandens biler uden at komme galt afsted”. Tjenesten Bilbørs.dk ejes og drives af indklagede, og adresseangivelserne på bilboers.dk henviser til indklagedes adresse.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren har anvendt og anvender Vest-Biler A/S i sin markedsføring som betegnelse for sin
virksomhed,
• at ”Vest-Biler A/S” er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
• at indklagedes var bekendt med klagerens brug af betegnelsen Vest-Biler A/S, da indklagede registrerede domænenavnet ”vest-biler.dk”,
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• at indklagede derfor var i ond tro med hensyn til klagerens kendetegnsrettigheder, da indklagede
registrerede ”vest-biler.dk”,
• at indklagede har registreret domænenavnet ”vest-biler.dk” med henblik på videresalg eller med
henblik på at forhindre klageren i at anvende sit registrerede selskabsnavn som domænenavn,
• at indklagedes registrering forhindrer klageren i at anvende sin selskabsbetegnelse som domænenavn på Internet.
Indklagede har gjort gældende,
• at registreringen er foretaget med henblik på oprettelse af virksomheden Bilbørs.dk, hvor domænenavnet ”vest-biler.dk” skulle anvendes i forbindelse med en regionsopdeling af denne virksomhed,
• at registreringen af ”vest-biler.dk” skete i god tro,
• at registreringen ikke er foretaget med henblik på videresalg,
• at indklagede ikke på eget initiativ har tilbudt klageren at købe domænenavnet ”vest-biler.dk” af
indklagede,
• at indklagede hverken forud for eller efter registreringen af selskabsnavnet Vest-Biler A/S har
markedsført sig under navnet Vest-Biler A/S,
• at indklagedes registrering af ”vest-biler.dk” ikke krænker klagerens rettigheder.
Nævnets bemærkninger:
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse
af markedsføringslovens § 1 og § 5. Disse bestemmelser er affattet således:
"§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles
hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik."
”§ 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer
dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres."
Klageren fik den 22. oktober 1999 navnet Vest-Biler A/S registreret som selskabsnavn i Erhvervsog Selskabsstyrelsen, og klageren er herefter beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gør brug af
dette navn på en måde, som er egnet til at skabe forveksling.
Indklagede har ikke bestridt klagerens oplysninger, hvorefter indklagede indtil klagens indgivelse
anvendte ”vest-biler.dk” som domænenavn for indklagedes konkurrerende virksomhed med salg af
Opel biler, hvorfor nævnet lægger klagerens oplysninger herom til grund. Nævnet finder det i den
forbindelse påfaldende, at indklagede, som efter det oplyste er klagerens nærmeste Opel kollega, lod
”vest-biler.dk"”registrere som domænenavn 5 dage efter, at klageren havde fået Vest-Biler A/S registreret som selskabsnavn.
Indklagedes egen forklaring, hvorefter registreringen af domænenavnet ”vest-biler.dk” skete med det
formål at forberede en regionsopdeling af firmaet Bilbørsen, er ikke nærmere underbygget, og forklaringen forekommer ikke nævnet særlig sandsynlig. Indklagede har dermed ikke anført en loyal og
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troværdig begrundelse for den foretagne registrering, som samtidig forhindrer klageren i at registrere
og anvende sit selskabsnavn som domænenavn inden for topdomænet .dk.
Det er som følge af det anførte nævnets opfattelse, at indklagedes registrering af domænenavnet
”vest-biler.dk” og nægtelse af at overføre registreringen til klageren vederlagsfrit, indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 5.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Meiniche I/S, v/Jesper Meiniche, skal anerkende, at den foreliggende registrering og
brug af domænenavnet ”vest-biler.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Vest-Biler A/S.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato:

Dorte Olesen

_________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Mogens Koktvedgaard

