
 
 
 

PÄÄTÖS

07.09.2017

 

Kolster Oy Ab
PL 204
00181 HELSINKI
FI

Viitteenne: 3170037FI

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN
OSITTAIN
Hakemusnumero: T201750165
Hakija: Ferrosan A/S, Ballerup, DK
Tavaramerkki: MULTI-TABS MULTI-MINTS
Tavara-/palveluluokat: Luokka 3: Hengityksen raikastimet.

Luokka 5: Farmaseuttiset valmisteet; Vitamiinit ja vitamiinivalmisteet;
Ravintolisäaineet; Lisäravintoaineet.
Luokka 30: Mintunmakuiset karamellit (lääkeaineita sisältämättömät);
Minttumakeiset.

Hakemispäivä: 20.01.2017
Estemerkki/merkit: Tavaramerkki nro 207012 Multi-Tabs

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen osittain ja hyväksyy
hakemuksen seuraavien tavaroiden osalta:

Luokka 3: Hengityksen raikastimet.

Luokka 30: Mintunmakuiset karamellit (lääkeaineita sisältämättömät);
Minttumakeiset.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 5
tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn
tavaramerkkiin nro 207012 Multi-Tabs. Estemerkki sisältyy
kokonaisuudessaan haettuun merkkiin sen ensimmäisenä osana. Haetun
merkin jälkimmäinen osa MULTI-MINTS ei poista sekoitettavuutta.
Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran
estemerkkiin.

Hakija on vastineessaan kertonut haetun merkin ja estemerkin kuuluvan
samalle haltijalle, koska hakija on Pfizer Inc. -nimisen yhtiön 100-
prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Lisäksi hakija on liittänyt vastineeseen
dokumentteja, jotka osoittavat hakija Ferrosan A/S:n sulautuneen yhtiöön
Pfizer Inc. Lisäksi vastineesta käy ilmi, että Oy Ferrosan Ab on sulautunut
Pfizer Oy -nimiseen yhtiöön, joka on estemerkin haltija. Virasto toteaa
kuitenkin, että vastineessa ei ole esitetty mitään sellaista yhteyttä hakijan
Ferrosan A/S ja estemerkin haltijan Pfizer Oy:n välillä, mikä osoittaisi
merkkien kuuluvan samalle haltijalle. Hakijalle on varattu mahdollisuus
rekisteröintisuostumuksen toimittamiseen, mutta hakija ei ole virastoon
kuitenkaan tällaista toimittanut.

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

Patentit ja tavaramerkit

Olli Teerikangas
Yksikön esimies

Noora Laine
Lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE Valitusosoitus

Huomautus: Kun rekisteröinnistä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2 kk:n kuluessa
kuuluttamispäivästä (Tavaramerkkilain 20 § 2 momentti).
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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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