Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)
Påskyndat förfarande
Beslut

Ärendenummer

2016-01-19

881 PF

Parter i ärendet är:
Sökande
Hotel Helsingborg AB (org.nr 556756-0544)
STORTORGET 20
252 23 Helsingborg
Ombud:
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Box 1422
251 14 Helsingborg
Innehavare
Magnus M
Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <hotelhelsing.se>.

Beslut
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <hotelhelsing.se> lämnas utan bifall.

Bakgrund
Sökanden, Hotel Helsingborg AB, har tidigare varit innehavare av det omtvistade domännamnet
<hotelhelsing.se> men glömt att förnya det. Den hemsida som det omtvistade domännamnet
pekar mot innehåller information om Sökanden. Sökanden har uppgett att denne marknadsför
hotellet under namnet CLARION COLLECTION HOTEL HELSING samt att HOTEL HELSING
utgör ett allmänt känt och inarbetat varukännetecken i en betydande del av landet. Som enda
bevisning rörande inarbetning har Sökanden åberopat en skärmdump från hemsidan
”www.nordicchoicehotels.se” av vilken framgår att Sökanden omnämns som CLARION
COLLECTION HOTEL HELSING.
Det omtvistade domännamnet registrerades den 3 november år 2014.
Sökanden ansökte den 1 december år 2015 om tvistlösning för <hotelhelsing.se> samt begärde
att ansökan vid uteblivet svar från Innehavaren ska prövas enligt påskyndat förfarande.
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Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte inkommit med något svar.

Yrkanden
Sökanden har yrkat att domännamnet <hotelhelsing.se> ska överföras till Sökanden.

Tvistlösarens skäl i korthet
Sökanden har gjort gällande att denne har en inarbetad varumärkesrättighet för benämningen
HOTEL HELSING men det underlag som Sökanden åberopat är inte tillräckligt för att styrka
inarbetning. Sökanden har således inte visat sig inneha en sådan rättighet som avses i
Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 och som är identisk med eller liknar domännamnet.
Det första kravet för att en överföring skall kunna komma i fråga är således inte uppfyllt och det
finns därmed heller ingen anledning att pröva frågor om ond tro eller berättigat intresse.

På IIS vägnar

……………………………………………………………
Johan Sjöbeck
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