KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-092
Klager:
Candy Hoover A/S
Frydenborgvej 27K
3400 Hillerød
v/Baagøe Data ApS
Søndergade 16
4130 Viby Sj.
Indklagede:
PV Import A/S
Poul Erik Valentin
Gårdsdalsvej 20
8800 Viborg
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”candy.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 8. januar 2001 med diverse bilag og svarskrift af 11.
juli 2001. Parterne har ikke reageret på sekretariatets yderligere henvendelser.
Registreringsdato:
Indklagede har registreret ”candy.dk” den 16. februar 1998. Klagenævnet er kompetent til at træffe
afgørelse i sagen som følge af indklagedes betaling af årsgebyr i 2001 til DK Hostmaster. Indklagede
har dermed tiltrådt DIFOs regler, som trådte kraft den 1. januar 2001, herunder reglerne om, at klager over registreringer er underlagt klagenævnets kompetence.
Sagsfremstilling:
Klageren, som driver virksomhed med salg af hårde hvidevarer og reservedele hertil, anvender betegnelsen ”Candy” i sit firmanavn (Candy Hoover A/S). ”Candy” er herudover betegnelse for en
produktserie af hårde hvidevarer, der forhandles i hele norden af klageren som eneste officielle for-
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handler. Klageren er ejet af et italienske firma ved navn Candy Elettrodomestici, som producerer
produktserien Candy og reservedele hertil.
Indklagede har tidligere fungeret som agent for det italienske firma Candy Elettrodomestici, men er
ophørt hermed pr. 31. december 1999, da det italienske firma nogle år efter at have købt klageren
(oprindeligt Hoover A/S, nu Candy Hoover A/S) placerede distributionen hos dette selskab. I forbindelse med opsigelsen af samarbejdet erhvervede klageren hele indklagedes lager af Candy produkter
og reservedele.
Indklagede er et datterselskab af VM.Elektro A/S, som i 30 år har importeret og solgt reservedele til
hvidevarer på det danske marked, og indklagede forhandler fortsat en række andre mærker inden for
hårde hvidevarer og reservedele hertil.
Indklagede erhvervede domænenavnet ”candy.dk” i forbindelse med og til brug for sit arbejde som
agent. Domænenavnet ”candy.dk” blev af indklagede anvendt som en direkte henvisning til indklagedes egen officielle hjemmeside ”vm-elektro.dk”, hvorfra indklagede vedvarende har udbudt hårde
hvidevarer - og reservedele hertil - af forskellige mærker.
Klageren har kontaktet indklagede for at overtage domænenavnet, men parterne har ikke kunnet
opnå enighed herom trods omfattende drøftelser.
Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet.
Indklagede har oplyst, at registreringen af domænenavnet er blevet opretholdt for, at gamle kunder
fortsat kan finde frem til indklagede, som fortsat forhandler mærket Candy og reservedele hertil, idet
disse produkter fremskaffes på anden vis end direkte fra det italienske firma Candy Elettrodomestici.
Indklagede vil gerne sælge domænenavnet, forudsat klageren vil betale indklagedes pris. Indklagede
har registreret en række domænenavne, bl.a. baumatic.dk, grepa.dk, wm-elektro.dk, pvimport.dk og
pv-import.dk.
Candy.dk anvendes p.t. alene med en henvisning til et web-bureau, Netcentralen, hvorigennem registreringen af domænenavnet er foretaget.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet det relevant at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagede intet har at gøre med produkter fra Candy, og
• at alene klageren har ret til at forestå forhandling af mærket Candy.
Indklagede har gjort gældende,
• at klageren ingen særlig fortrinsret har til candy.dk, og
• at klageren må erhverve domænenavnet til den markedspris, som kan forhandles.
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Nævnets bemærkninger:
Klagerens moderselskab – det italienske firma Candy Elettrodomestici – producerer produktserien
”Candy” og har i dag placeret hele distributionen heraf på det nordiske marked hos klager.
Indklagede var tidligere forhandler også af hårde hvidevarer af mærket ”Candy” og reservedele hertil, men dette agentur ophørte efter det oplyste med udgangen af 1999.
Indklagede – som fortsat er forhandler af hårde hvidevarer af andre mærker – har herefter haft pligt
til at respektere, at kendetegns- og varemærkeretten til ordmærket ”Candy” tilkommer klageren og
klagerens moderselskab, jf. herved varemærkelovens § 4 , stk. 1, som er sålydende:
”§ 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.”
Klageren kan derfor forbyde indklagede at gøre brug af betegnelsen ”Candy” som forretningskendetegn og herunder som domænenavn for indklagedes virksomhed.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, PV Import A/S v/ Poul Erik Valentin, skal anerkende, at indklagedes registrering af domænenavnet ”candy.dk” slettes som stridende mod gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Candy Hoover A/S.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 26. februar 2002
_________________
Lene Pagter Kristensen (formand)

_________________
Dorthe Olesen

_________________
Mogens Koktvedgaard

