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Äyritie 8 D
01510 VANTAA
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Viitteenne: 202266

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN
Hakemusnumero: T201800454
Hakija: S.A. VICHY CATALAN, Barcelona, ES
Tavaramerkki: VICHY BARCELONA
Tavara-/palveluluokat: Luokka 32: Kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat,

vitamiineja sisältävät juomat; tonic-vesi (ei-lääkinnälliset juomat);
hedelmäpohjaiset juomat ja hedelmäpohjaiset tuoremehut; oluet;
makuainetta sisältävät hiilihappojuomat.

Hakemispäivä: 27.12.2018
PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Merkki
muodostuu vain sanoista VICHY ja BARCELONA, jotka muodostavat
kokonaisuuden, joka ilmaisee tavaroiden maantieteellistä alkuperää,
valmistuspaikkaa, lajia, laatua ja käyttötarkoitusta. Vichy on hiilihappoinen
kivennäisvesi eli vichyvesi. Barcelona puolestaan on kaupunki Espanjassa.
Haettu merkkikokonaisuus ilmasee, että kyseessä ovat Barcelonasta
peräisin olevat tai siellä valmistetut vichyvedet tai juomat, jotka sisältävät
vichyvettä. Merkki ymmärretään ainoastaan kysymyksessä olevia tavaroita
kuvailevaksi ilmaisuksi, eikä merkin avulla siten voida yksilöidä tavaroiden
kaupallista alkuperää.

Hakija on 17.4.2019 virastoon saapuneella vastineellaan kiistänyt merkin
erottamiskyvyttömyyden. Hakijan mukaan vichy ei ole synonyymi
kivennäisvesille, vaan hakijan mukaan se on yksi kivennäisvesimerkeistä.
MOT Kielitoimiston sanakirjan mukaan vichy = hiilihappoinen
kivennäisvesi. MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirjan mukaan
vichy = vichyvesi, eräs vahvasti hiilihappoinen kivennäisvesi (ranskalaisen
Vichyn kaupungin mukaan). Näin ollen virasto katsoo, että vichy
nimenomaan tarkoittaa hiilihappoista kivennäisvettä.

Haetun merkin sisältämän maantieteellistä paikkaa ilmaisevan sanan
BARCELONA osalta hakija on vastineessaan vedonnut siihen, että
juomien osalta on tavallista, että tavaramerkki sisältää maantieteellisen
sanan. Hakija on vastineessaan viitannut seuraaviin rekisteröityihin
kansallisiin tavaramerkkeihin: nro 255523 LA PALMA, nro 216956 BRAZIL,
nro 245884 Wasaborg, nro 219703 AURA, nro 232412 BENGTSKÄR, nro
267676 Kallavesi Olut, nro 273610 Pallas, nro 232329 SAIMAA OLUT, nro

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

www.prh.fi | Puh./tfn: 029 509 5000 | kirjaamo@prh.fi, registratur@prh.fi | Y-tunnus/FO-nummer: 0244683-1  1 ( 2)



210012 SANTA HELENA, nro 245665 BRÄNNHOLMEN ja nro 249811
KARJALA. Virasto huomauttaa, että merkit nro 216956 BRAZIL sekä nro
249811 KARJALA on rekisteröity käyttönäytöllä. Merkit nro 219703 AURA
sekä nro 273610 Pallas puolestaan on voitu rekisteröidä siksi, että niillä on
suomen kielessä myös muita merkityksiä maantieteellistä paikkaa
ilmaisevien merkityksiensä ohella. Aura on kunta Suomessa, mutta se on
myös mm. kyntämiseen käytettävä maataloustyökalu. Pallas puolestaan
on kaupunginosa Lahdessa, mutta se on myös mm. tunturi sekä eräs
Pohjoisessa jäämeressä elävä kampelakala. Merkki nro 245884 Wasaborg
on voitu rekisteröidä, koska sana Wasaborg ei ilmaise mitään
maantieteellistä paikkaa millään kielellä. Merkit nro 255523 LA PALMA,
nro 232412 BENGTSKÄR, nro 267676 Kallavesi Olut, nro 232329 SAIMAA
OLUT sekä nro 245665 BRÄNNHOLMEN sisältävät saaren tai järven
nimen, jotka eivät samalla tavalla ilmaise tavaroiden maantieteellistä
alkuperää tai valmistuspaikkaa kuin esimerkiksi kaupunkien nimet. Merkiin
nro 210012 SANTA HELENA sisältyvä kylä Santa Helena sijaitsee
Brasiliassa, mutta sen ei voida katsota olevan samalla tavalla tunnettu
suomalaisista keskivertokuluttajista koostuvassa kohderyhmässä kuin
kaupunki Barcelona. Näillä perustein virasto katsoo, että hakijan viittaamat
rekisteröidyt kansalliset tavaramerkit eivät ole analogisia nyt
rekisteröitäväksi haetun merkin kanssa.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 13 §, 3 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Heini Papinsaari
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 kotikuntal

valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaal

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

l

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.l

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 jäljennöksenäl

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

asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitä hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetäänl

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

l

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
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