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TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN

Hakemusnumero: T201551720

Hakija: AERO CLUB, New Delhi, IN

Tavaramerkki:
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����� Luokka 25: Vaatteet, jalkineet, päähineet.

Hakemispäivä: 25.08.2015

Estemerkit: Rek. nro 217706
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Estetoiminimi:                            Woods Helsinki Oy, Y-tunnus: 1772919-9

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa samoja ja
samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn tavaramerkkiin nro 217706
WOODS (kuviomerkki). Haetun merkin määräävä osa on merkin ainoa ja
merkistä selkeästi erottuva sana WOODS, joka on identtinen estemerkin
ainoan sanan kanssa. Haettuun merkkiin lisäksi sisältyvä vaakunan sisällä
oleva tyylitelty M-kirjain ei ole riittävä elementti poistamaan
sekoitettavuutta. Merkkien kuviollisuudet eivät myöskään poista
sekoitettavuutta. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki on
sekoitettavissa estemerkkiin.
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samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro
2103794 WOODS (kuviomerkki). Haetun merkin määräävä osa on merkin
ainoa ja merkistä selkeästi erottuva sana WOODS, joka on identtinen
estemerkin ainoan sanan kanssa. Haettuun merkkiin lisäksi sisältyvä
vaakunan sisällä oleva tyylitelty M-kirjain ei ole riittävä elementti
poistamaan sekoitettavuutta. Merkkien kuviollisuudet eivät myöskään
poista sekoitettavuutta. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki on
sekoitettavissa estemerkkiin.

Rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa samoja ja
samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro
2103760 WOODS. Estemerkki sisältyy haettuun merkkiin
kokonaisuudessaan. Haetun merkin kuviollisuus ei ole riittävä elementti
poistamaan sekoitettavuutta. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki on
sekoitettavissa estemerkkiin.

Lisäksi rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa toiminimeen
Woods Helsinki Oy, Y-tunnus: 1772919-9, jonka toimiala kattaa
hakemukseenne nähden samoja ja samankaltaisia tavaroita. Haetun
merkin ainoa ja merkistä selkeästi erottuva sana on identtinen
estetoiminimen määräävässä osassa olevan sanan kanssa.
Estetoiminimeen sisältyvä sana Helsinki ei ole riittävä elementti
poistamaan sekoitettavuutta, sillä se kuvailee maantieteellistä alkuperää.
Osakeyhtiötä tarkoittava lyhenne Oy ei myöskään ole riittävä elementti
poistamaan sekoitettavuutta. Estetoiminimen kaupparekisteriin merkitty
toimiala kattaa kaiken laillisen liiketoiminnan Suomessa, joten sen
katsotaan sisältävän myös luokan 25 tavaroiden valmistuksen. Hakija on
kertonut vastineessaan, että estetoiminimen päätoimiala on
rakennuspuusepän asennustytöt. Virasto toteaa, ettei tällä ole merkitystä
sillä sekoitettavuus toiminimeen arvioidaan estetoiminimen
kaupparekisteriin rekisteröidyn toimialan perusteella. Kokonaisuutena
arvioiden haettu merkki on sekoitettavissa estemerkkiin.

Hakija on viitannut vastineessaan rekisteröintiin nro 240407 ANAIKA
WOOD (kuviomerkki) sekä Suomessa voimassa olevaan kansainväliseen
rekisteröintiin nro 1066101 HELLO WOOD (kuviomerkki). Hakijan mukaan
rekisteröitäväksi haettu merkki on erottamiskykynsä osalta rinnastettavissa
näihin Suomessa aiemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Virasto
huomauttaa, ettei nyt ole kyse merkin erottamiskyvystä vaan merkin
sekoitettavuudesta aiempiin rekisteröityihin oikeuksiin. Lisäksi virasto
toteaa, etteivät edellä mainitut rekisteröinnit ole analogisia nyt kyseessä
olevan tapauksen kanssa. 

Lainkohdat: Tavaramerkkilain14 § 1 momentti 6 ja 9 kohta, 6 § 1 momentti

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
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