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231388
TR,q.SKBACK, JORI-PEKKA
Tampere, Suomi
Etuovi
Luokka 16 Painotuotteet, lehdet.
Luokka 41 Ajanviete, kulttuuritoiminnat, vapaa-ajanviettoon liittyviin
tiedon tarjoaminen.
03.02.2004

29.r0.2004

pAArOs:

Perustelut:

Patentti- j a rekisterihallitus hylkaA viiitteet.

Vliitteentekijiin Etuovi Oy:n ( Y-tunnus 0872520-9 ) viiite kohdistuu koko
rekisterciintiin numero 231388 Etuovi, joka koskee luokan 16 tavaroita:
"painotuotteet, lehdet" ja luokan 41 palveluita: "ajanviete,
kulttuuritoiminnat, v apaa-ajan viettoon liittyviin tiedon ta4' oaminen".
Rekisterciinnin 23 1 3 8 8 hakemispliivii on 3 .2.2004. Viiitteentekij iin
rekisterdity toimiala on koskenut viiitteen tekoaikana palveluita:
"kustannus- ja painotuotteiden markkinointi ja tilausten viilitys seki
markkinoinnin alihankintatciiden vAlittiiminen jaalaan liittyvA koulutus ja
konsultointi ja arvopapereiden omistaminen, osto ja myynti". Naita
palveluita, j otka tavaramerkkiluokituksen mukaan luokitellaan
palveluluokkiin 35, 36 ja 41, ei voida katsoa samoiksi eikti samankaltaisiksi
palveluiksi numerolla 23 1 3 8 8 rekisterciidyn tavaramerkin kiisittiimien
tavaroiden j a p alveluiden kanssa. Vaikka viiitteentekij 2in toimialaan
sisiiltyviit koulutuspalvelut luokitellaan luokkaan 41, eivat ne kuitenkaan ole
samankaltaisi a palveluita rekistertjinnin 2 3 1 3 8 8 klisittiimien luokan 4 1
palveluiden kanssa. N[in ollen, koska vtiitteentekijZin toimiala ei kata
samoja eikfl samankaltaisia tavaroita tai palveluita kuin vliitteen kohteena
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oleva rekisteniinti, ei sekoitettavuus tavaramerkin ja toiminimen vAlilla tule
harkittavaksi.

V?iitteentekij?in Alma Media Oyj:n ( Y-tunnus 1449580-9 ); sulautunut
Alma Media Oyj nimiseen yhticitin ( Y-tunnus 1944757-4 ), viittaama
rekisteniinti numero 224980 Etuovi, joka on kiisittiinyt palveluita luokissa
3 5, 3 8 ja 42, on Korkeimman hallinto-oikeuden 1 .3. 2007 antaman
piiiitciksen perusteella poistettu rekisteristZi. Teimiin vuoksi sekoitettavuus
tiim?in v?iitteentekijiin viittaaman merkin ja numerolla231388 rekisterciidyn
merkin v?ililla, eikii myciskiiiin viiitteentekijiin esittiima vtiittiimii merkkinsii
tunnettuisuudesta voi tulla harkittavaksi.
Koska v?iitteentekij iin vetoama rekisterciinti 224980 Etuovi on poistettu
rekisteristZi, ei myrisk?iZin v?iitteentekij?in vZiitteessiiiin viittaama
harhaanjohtavuus merkkien vllill?i tule harkittavaksi.
V2iitteentekijii on myds vedonnut rekisterdinnin 231388 Etuovi haltijan
vilpilliseen mieleen. Tavaramerkkilah 14 $ 1 momentin 7 kohdan
tarkoittama vilpillinen mieli edellyttdd, ettdviiitteentekijli olisi kayftAnyt
merkki[?in hakemusta tehtiiessii ja hakija olisi ollut tiistli k?iyt<istii tietoinen
eikii ollut kAyft?inyt merkkiiZin samoille tai samankaltaisille tavaroille ennen
kuin viiitteentekijiin merkkii ryhdltiin kiiyttlmiilin. Viiitteentekiji ei ole
niiyttiinyt kiiyttiineensii merkkiii Etuovi rekisterciintiin 231388 niihden
samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille eik?i ole muutenkaan
osoittanut rekisterciinninhaltij an vilpillistii mielta.

tavaramerkkilain 14 $ 1 momentin2, 6ja 7 kohdat sekii 6 $ 1 ja 2 momentitLainkohdat:
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