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TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN 
Hakemusnumero: 
Hakija: 
Tavaramerkki: 

T201652998 
!3.:._ " Espoo, FI 

Estemerkit: 

Luokka 43: Ravitseminen ja juomien anniskelu. 
01.12.2016 
Musta 
Valkoinen 
Harmaa 
Punainen 
EU-tavaramerkki nro 002695005 BUDDHA-BAR 
EU-tavaramerkki nro 004739281 BUDDHA-BAR 
Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti nro 725306 
BUDDHA-BAR 
EU-tavaramerkki nro 004526869 BUDDHA-BAR HOTEL 
EU-tavaramerkki nro 012018231 BUDDHA-BAR BEACH 
EU-tavaramerkki nro 011632239 BUDDHA-BAR HOTEL, NOT JUST 
ANOTHER HOTEL, IT'S A LlFESTYLE ... 
EU-tavaramerkki nro 010839521 BUDDHA-BAR HOTEL COLLECTION 
Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen. 

Palveluluokka: 
Hakemispäivä: 
Väriselitys: 

PÄÄTÖS: 

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran hakemuksen 
kaikkien palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten 
rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin nro 002695005 BUDDHA-BAR. Teksti 
BUDDHA BAR on määräävässä asemassa haetussa merkissä. 
Estemerkkiin sisältyy kyseinen teksti lähes identtisenä. Estemerkkiin 
sisältyvä väliviiva sanojen BUDDHA ja BAR välissä ei riitä poistamaan 
sekaannusvaaraa. Haettuun merkkiin sisältyvä määräinen artikkeli THE ja 
kuvaileva englanninkielinen teksti ASIAN FUSION KITCHEN, joka 
tarkoittaa aasialaista fuusiokeittiötä, eivät riitä poistamaan 
sekaannusvaaraa. Haetun merkin kuviollisuus ei myöskään riitä 
poistamaan sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki 
aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin. 

Merkki aiheuttaa sekaannusvaaran hakemuksen kaikkien palveluiden 
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teksti ASIAN FUSION KITCHEN, joka tarkoittaa aasialaista fuusiokeittiötä, 
eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Haetun merkin kuviollisuus ei 
myöskään riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden 
haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin. 

Merkki aiheuttaa sekaannusvaaran hakemuksen kaikkien palveluiden 
osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU 
tavaramerkkiin nro 010839521 BUDDHA-BAR HOTEL COLLECTION. 
Teksti BUDDHA BAR on määräävässä asemassa sekä haetussa merkissä 
että estemerkissä. Estemerkkiin sisältyvä väliviiva sanojen BUDDHA ja 
BAR välissä sekä englanninkieliset sanat HOTEL ja COLLECTION, jotka 
tarkoittavat hotellia ja kokoelmaa, eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa. 
Haettuun merkkiin sisältyvä määräinen artikkeli THE ja kuvaileva 
englanninkielinen teksti ASIAN FUSION KITCHEN, joka tarkoittaa 
aasialaista fuusiokeittiötä, eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Haetun 
merkin kuviollisuus ei myöskään riitä poistamaan sekaannusvaaraa. 
Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran 
estemerkkiin. 

Vastineessaan hakija toteaa muun muassa, että teksti BUDDHA BAR ei 
ole määräävässä asemassa haetussa merkissä. Hakija toteaa 
vastineessan, että merkkien välistä sekaannusvaaraa koskevassa 
kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon merkkien erottavat ja 
hallitsevat osat. Hakijan mukaan haetussa merkissä on kaksi erottavaa ja 
hallitsevaa osaa, jotka ovat teksti THE BUDDHA BAR ja teksti ASIAN 
FUSION KITCHEN. Hakijan mukaan estemerkeillä on heikko 
erottamiskyky. Kyseistä väittämää hakija perustelee viittaamalla 
italialaiseen oikeuskäytäntöön. Lisäksi hakija toteaa vastineessaan, että 
haetun merkin visuaalinen kokonaisvaikutelma ja luonne kuviomerkkinä, 
johon sisältyy sanallinen osa, johtavat siihen, ettei haettu merkki aiheuta 
sekaannusvaaraa estemerkkeihin. Vastineessan hakija selostaa myös 
kansallista oikeuskäyntäntöä, EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja 
kirjallisuutta liittyen sekaansvaaraa koskevan arvioinnin lähtökohtia. 
Vastineensa liitteenä hakija on toimittanut virastoon kuvan Marbellassa 
toimivasta yrityksestä, joka käyttää tunnusta BUDDHA. 

Virasto toteaa, että teksti BUDDHA BAR on määräävässä asemassa 
haetussa merkissä. Kyseinen teksti on kaikkein isoimmalla kirjoitettu 
merkissä. Teksti BUDDHA BAR on se osa haetusta merkistä, joka jää 
kohderyhmä mieleen. Teksti ASIAN FUSION KITCHEN on taas 
pienemmällä kirjoitettu ja palveluita kuvaileva. Haettuun merkkiin sisältyvä 
määräinen artikkeli THE on myös pienemmällä kirjoitettu ja eri suuntaan 
kirjoitettu kuin määräävässä asemassa oleva teksti BUDDHA BAR. Lisäksi 
virasto toteaa, että merkin sanallinen osa useimmiten on se osa merkistä, 
joka jää kohderyhmän mieleen. Lisäksi virasto toteaa, että tekstillä 
BUDDHA BAR on vähintään normaali erottamiskyky ja, että virasto ei ole 
sidottu hakijan viittaamaan italialaiseen oikeuskäytäntöön. Hakijan 
toimittama kuva Espanjan Marbellassa toimivasta yrityksestä ei myöskään 
ole asiassa relevantti. 

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 14 § 1 momentti 7 kohta, 6 § 1 momentti 

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 

Patentit ja tavaramerkit 

Mika Kivi 
Yksikön esimies 
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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 asia miehensä taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkilö, on 
valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi, koti kunta 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: 0295643314 
Puhelin: 029 56 43300 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

Maksut 

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). 
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