
 
 
 
   

 
   

PÄÄTÖS

03.06.2020

 

VÄITTEEN HYLKÄÄMINEN
Rekisterinumero: 276597
Haltija:
Tavaramerkki:

OuMa
Tavarat/palvelut: Luokka 18: Matkalaukut, laukut, lompakot ja muut kantimet; Sateenvarjot ja

päivänvarjot
Luokka 25: Vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden osat

Hakemispäivä: 03.12.2019
Rekisteröintipäivä: 13.01.2020
Rekisteröinnin kuulutuspäivä: 15.01.2020

Väitteentekijä: PUMA SE, Herzogenaurach, DE
Väite saapunut: 12.03.2020
Väitenumero: V202000013

Väitemerkki: EU-tavaramerkki nro 12579728

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää väitteen.

Perustelut: Tavaramerkki nro 276597 OuMa on rekisteröity samoja tavaroita varten luokissa 18
ja 25 kuin väitteentekijän EU-tavaramerkki nro 12579728 PUMA (kuviomerkki)
luokissa 18 ja 25. Tavaramerkin ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttavan
sekaannusvaaraa väitteentekijän merkkiin tavaroiden kohderyhmässä, joka
muodostuu tavanomaisista keskivertokuluttajista. Merkit eroavat toisistaan
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visuaalisesti, foneettisesti ja merkityssisällöltään. Tavaramerkki muodostuu sanasta
OuMa ja väitteentekijän merkki sanasta PUMA. Merkit ovat näin ollen visuaalisesti
hyvin erilaisia. Tavaramerkki nro 276597 lausutaan ouma, kun taas väitteentekijän
merkki lausutaan puma. Merkit eroavat näin ollen foneettisesti huomattavasti
toisistaan. Sanalla ouma ei ole mitään tunnettua merkityssisältöä. Sen sijaan sana
puma tarkoittaa puumaa mm. ruotsin- ja englanninkielellä. Merkit eroavat näin ollen
myös merkityssisällöltään. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkin OuMa ei voida
katsoa aiheuttavan sekaannusvaaraa väitteentekijän merkkiin PUMA (kuviomerkki).

Väitteentekijän mukaan sekaannusvaaraa relevantin kohderyhmän keskuudessa
lisää entisestään se tosiasia, että väitteen perusteena oleva PUMA tavaramerkki
omaa erittäin korkean erottamiskyvyn asteen. Tavaramerkki PUMA ei omaa
minkäänlaista sellaista yleiskielen merkitystä, mikä viittaisi sen kattamiin tavaroihin
luokissa 18 ja 25. Sekaannusvaara on suurempi, mitä korkeamman erottamiskyvyn
asteen aiempi tavaramerkki omaa. Virasto toteaa, että vaikka tavaramerkillä PUMA
olisikin erittäin korkea erottamiskyvyn aste, ei tavaramerkki OuMa aiheuta
sekaannusvaaraa väitteentekijän merkkiin edellisessä kappaleessa mainituilla
perusteilla.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 13 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Kari Juusela
Vanhempi 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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