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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ssangyong.se>.

Beslut
Domännamnet <ssangyong.se> ska överföras till Sökanden.

Bakgrund
Sökanden har i ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande den 28 september 2016 yrkat att
domännamnet <ssangyong.se> ska överföras till Sökanden och att vid uteblivet svar från
Innehavaren ansökan ska prövas enligt reglerna för Påskyndat förfarande (ATF PF).Reglerna för
(ATF PF) föreskriver att vid uteblivet svar från Innehavaren ansökan ska prövas av en tvistlösare.
Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte inkommit med något svar.
Gunnar Karnell har av IIS utsetts till tvistlösare.
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Av Sökanden anförda faktiska omständigheter och grunder för dess yrkande om
överföring av domännamnet <ssangyong.se>
Sökanden och dess ombud är befullmäktigade av det sydkoreanska företaget Saang Yong Motor
Company (här Bolaget) att, på uppdrag som detta gett dem, för Sökanden ansöka om det
förevarande tvistlösningsförfarandet och om överföring av domännamnet <ssangyong.se> till
Sökanden.
Bolaget tillverkar stadsjeepar och fyrhjulsdrivna bilar. Det har under de senaste 60 åren
specialiserat sig på stadsjeepar och ”fordon av särskiljande karaktär vad gäller teknik och
design”. Det har ett världsomspännande återförsäljarnätverk och Sökanden är i Sverige den enda
auktoriserade generalagenten re bilar tillverkade av Bolaget under varumärket SSANGYONG.
Bolaget är innehavare av de svenska varumärkesregistreringarna nr 394684, ordmärket
SSANGYONG, reg. 2008-03-20, och nr 356304, figurmärket SSANYONG MOTOR, reg. 200206-14. Sökanden har licens att använda dessa varumärken i Sverige.
Domännamnet <ssangyong.se> registrerades av Innehavaren först 2011-02-04.

Tvistlösarens skäl i korthet
Sökanden har visat behörighet och rätt att i tvistlösningsförfarandet förfoga över en sådan
rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 och som är identisk med eller liknar
domännamnet.
Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet registrerats i ond tro.
Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren, har
inte framkommit i ärendet.
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