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Papula Oy
Mechelininkatu 1a
00180 HELSINKI
FI

Viitteenne: T-FI106720C

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T201751254

Hakija: Omya AG, Oftringen, CH

Tavaramerkki: Magnum

Tavara-/palveluluokat: Luokka 1: Kalkkirakeet ja jauhettu kalkki puutarhanhoitoon ja
maanviljelykseen; kalkkirakeet ja jauhettu kalkki maaperän koostumuksen
muuttamiseen ja kasvien kasvun tukemiseen.

Hakemispäivä: 23.05.2017

Estemerkit: Tavaramerkki nro 139564 MAGNUM-P 44
EU-tavaramerkki nro 9365503

Estetoiminimi: Oy Magnum Finland Ltd., Y-tunnus 0748387-7

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 1
tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn
tavaramerkkiin nro 139564 MAGNUM-P 44. Sana magnum sisältyy sekä
haettuun merkkiin sen ainonana osana että estemerkkiin sen määräävänä,
mieleenpainuvana osana. Estemerkkiin lisäksi sisältyvä kirjain P ja luku 44
eivät poista sekoitettavuutta. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki
aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 1
tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn
EU-tavaramerkkiin nro 9365503 MAGNUM HQ MASSÓ (kuviomerkki).
Sana magnum sisältyy sekä haettuun merkkiin sen ainonana osana että
estemerkkiin sen määräävänä, suuremmalla kirjoitettuna osana.
Estemerkkiin lisäksi sisältyvä pienemmällä kirjoitettu teksti HQ MASSÓ ja
merkin kuviollisuus eivät poista sekoitettavuutta. Kokonaisuutena arvioiden
haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin.

Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 1
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tavaroiden osalta toiminimeen Oy Magnum Finland Ltd., Y-tunnus
0748387-7, jonka toimiala kattaa hakemukseenne nähden samoja ja
samankaltaisia tavaroita. Sana magnum sisältyy sekä haettuun merkkiin
sen ainoana osana ja estetoiminimeen sen määräävänä osana.
Toiminimen kuvaileva osa Finland ja yhtiömuodon tunnukset Oy ja Ltd.
eivät poista sekoitettavuutta. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki
aiheuttaa sekaannusvaaran toiminimeen.

Hakija on vastineessaan kiistänyt sekaannusvaaran tavaramerkkiin nro
139564 MAGNUM-P 44 sillä perusteella, että estemerkki on haettua
merkkiä pidempi, eroaa siitä foneettisesti ja että estemerkin osa -P 44 ei
sisälly yhteenkään aikaisempaan Suomessa rekisteröityyn tavaramerkkiin,
eikä sitä käytetä yleisessä kielenkäytössä. Tekstillä -P 44 ei lisäksi hakijan
mukaan ole kohderyhmän ymmärtämää merkityssisältöä. Virasto katsoo
kuitenkin, että sana Magnum on estemerkin määräävä, pidempi ja
mieleenpainuva osa. Siinäkin tapauksessa, että estemerkin osaa -P 44 ei
voitaisi pitää tavaroita kuvailevana, se jää selvästi toissijaiseen asemaan
suhteessa sanaan Magnum.

EU-tavaramerkin nro 9365503 MAGNUM HQ MASSÓ osalta hakija katsoo
merkin kuviollisuuden sekä merkkiin sisältyvän tekstin HQ MASSÓ
poistavan sekaannusvaaran haettuun merkkiin. Esteeksi asetetun merkin
kuvioelementit eivät viraston kannan mukaan ole kuitenkaan siinä määrin
mielikuvituksellisia tai mieleenpainuvia, että ne riittäisivät poistamaan
sekaannusvaaraan. Lisäksi sana Magnum on estemerkin suuremmalla
kirjoitettu, hallitseva osa, ja siten se on omiaan jäämään kohdeyleisön
mieleen.

Hakija on lisäksi esittänyt, ettei haettu merkki aiheuta sekaannusvaaraa
toiminimeen Oy Magnum Finland Ltd., koska toiminimen päätoimiala on
"mainostoimistot" ja koska yrityksen sivuilla esitetyt tuotteet poikkeavat
hakemuksen kattamista tavaroista. Lisäksi hakija vetoaa toiminimen osiin
Finland ja yhtiömuodon tunnuksiin Oy ja Ltd. sekaannusvaaraa
vähentävinä elementteinä. Virasto toteaa kuitenkin, että tavaramerkin ja
estetoiminimen välistä sekaannnusvaaraa arvioitaessa huomioon otetaan
toiminimen rekisteröity toimiala, joka tässä tapauksessa on kaikki laillinen
liiketoiminta. Lisäksi toiminimen osat Finland, Oy ja Ltd. ilmaisevat
maantieteellistä alkuperää ja yhtiömuotoa ja näin ollen ovat toiminimen
heikkoja, kuvailevia osia. Toiminimen ainoa erottamiskykyinen osa
Magnum on lisäksi identtinen haetun merkin kanssa.

Sekaannusvaaraa vähentävänä tekijänä hakija on vedonnut siihen, että
hakemus kattaa vain täsmällisesti määriteltyjä maanviljelyksessä ja
puutarhanhoidossa käytettäviä kalkkituotteita, ja että näitä tuotteita
hankkivat maatalouteen ja puutarhanhoitoon perehtyneet kuluttajat, joiden
tarkkaavaisuutta voidaan pitää keskimääräistä korkeampana. Virasto pitää
kuitenkin haettuja tavaroita luonteeltaan sellaisina, että niitä voivat hankkia
kaikki kuluttajat, jotka harjoittavat piha- tai puutarha-alueiden hoitoa. Siten
merkin kohderyhmänä on pidettävä myös tavanomaisella
tarkkaavaisuudella varustettuja keskivertokuluttajia.

Hakija on myös vedonnut aikaisempiin Magnum-sanan sisältäviin
rekisteröinteihin nro 221489 MAGNUM...die Marmorheizung (kuviomerkki)
ja 255125 MAGNUM (kuviomerkki), jotka on molemmat hyväksytty
rinnakkain luokkaan 11. Virasto toteaa, että aikaisempi tavaramerkki nro
221489 MAGNUM...die Marmorheizung oli asetettu merkin nro 255125
MAGNUM rekisteröinnin esteeksi luokan 11 tavaroiden "lämmityslaitteet"
osalta. Myöhemmän rekisteröinnin hakijan supistettua tavaraluettelostaan
mainitut tavarat, ei rekisteröintien voida katsoa kattavan samoja tai
samankaltaisia tavaroita.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 14 § 1 momentti 6 ja 7 kohta, 6 § 1 momentti
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PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Noora Laine
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituksen tekemiseen oikeutettu

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle
vastainen tai asia on jätetty sillensä.

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen mallioikeusasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle
vastainen.

Tavaramerkin tai mallioikeuden rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta rekisteriviranomaisen tekemään
lopulliseen päätökseen saa hakea muutosta se, jolle päätös on vastainen.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaantipäivästä,  sitä  päivää  lukuun  ottamatta.  Jos  valitusajan  viimeinen  päivä  on  pyhäpäivä,  lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.  Jos päätös on
kuulutettu Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisenä julkaistussa Tavaramerkki- tai Mallioikeuslehdessä, katsotaan
tiedoksisaannin tapahtuneen lehden julkaisupäivänä. Lehdet julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla:
https://www.prh.fi.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

valittajan nimi ja kotikunta●

valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa●

päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan

tehtäväksi sekä

●

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.●

Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää  hänen  laillinen  edustajansa  tai  asiamiehensä  taikka  jos  valituksen  on  laatinut  joku  muu  henkilö,  on
valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä●

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta●

asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitä hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään●

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Patentti- ja

rekisterihallitukselle.

●

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Puhelin: 029 56 43300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
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