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SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <betssoncasino.se>.

BESLUT
Domännamnet <betssoncasino.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND
Sökanden har den 16 oktober 2013 ansökt om tvistlösning för domännamnet
<betssoncasino.se>. Sökanden begär att ansökan prövas av en tvistlösare och enligt Påskyndat
förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren. Innehavaren inkom inte med svar inom
svarsfristen. Ärendet har därför inledningsvis hanterats som ett Påskyndat förfarande. .SE har
utsett Jon Dal till tvistlösare. Innan ärendet avgjorts av tvistlösaren inkommer dock
Innehavaren med svar och tvistlösaren beslutar därför att ärendet ska hanteras som ett vanligt
ärende och inte ett Påskyndat förfarande. Innehavaren föreläggs att komplettera sitt svaromål.
Parterna har därefter inkommit med kompletterande skrivningar.
YRKANDEN
Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden.
Motparten bestrider ansökan.
PARTERNA HAR ANFÖRT
Sökanden
Sökanden har i huvudsak anfört följande.
Bakgrund
Sökanden bedriver bland annat verksamhet genom att erbjuda poker och andra hasardspel
online. Bolaget är marknadsledande inom sin bransch i Norden och är registrerad på OMX
Nordic Stock Exchange i Stockholm. Företaget är specialiserat på internetspel och har idag
över 1000 anställda. Så snart Sökanden fick kännedom om registreringen av det omtvistade
domännamnet påbörjades arbetet med att söka en lösning. Domännamnet har
registreringsdatum 2013-04-24. Innehavaren identifierades och ett varningsbrev skickades till
Innehavaren 2013-09-23 i vilket Sökandens rättigheter klargjordes och en överföring av
domännamnet krävdes.
Kännetecken med rättsgrund i Sverige
Sökanden är bland annat innehavare av följande kännetecken:
- Varumärke nr, 003779551, med ansökningsdatum, 2004-04-28
- Varumärke nr, 006514056, med ansökningsdatum, 2007-12-19
- Varumärke nr, 006515902, med ansökningsdatum, 2007-12-19
Domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärken. Vid en
förväxlingsbedömning bortses alltid från tillägget av toppdomänen .se och det beskrivande
tillägget casino i domännamnet saknar särskiljningsförmåga. Det särskiljande elementet i
domännamnet betsson är således identiskt med Sökandens registrerade varumärken.
Domännamnet är därmed genom aktuella kännetecken förväxlingsbart med Sökandens
tidigare rättighet till BETSSON.

Motpartens rätt eller berättigade intresse samt registrering eller användning i ond tro
Sökanden har inte på något sätt gett Innehavaren tillstånd att använda sig av varumärket
BETSSON. Det finns inget som har framkommit som stöder att Innehavaren skulle ha någon
rätt eller något berättigat intresse till domännamnet. Hemsidan visade (2013-09-13) det av
Sökanden registrerade varumärket BETSSON. Användningen av det registrerade varumärket
BETSSON verkar därför vara gjord för att vilseleda konsumenter att tro att man kommit till
en domän som är kontrollerad av Sökanden. Innehavaren använde dessutom Bettsons
registrerade figur vilket ytterligare indikerar att Innehavaren kände till Sökandens
varumärken. Allt detta tyder på att domännamnet registrerats och använts i ond tro med
kännedom om Sökandes varumärken och verksamhet.
Det framstår därmed som uppenbart att Innehavaren låtit registrera domännamnet med
vetskap om kännetecknet BETSSON och att denne använt webbplatsen för att snylta på
Sökandens verksamhet. Givet dessa förhållanden anses Innehavaren ha låtit registrera
domännamnet i ond tro samt att även användningen har skett i ond tro.
Svar på Innehavarens yttranden
Sökanden har inte svarat Innehavaren då Sökanden inte ansåg det acceptabelt att betala
Innehavaren 3000 kr för domänen. Innehavarens svar nådde dessutom Sökanden två veckor
efter det att Sökanden skickat in ATF ansökan. Det går inte av Innehavarens svar att utläsa om
han bestrider eller medger vår ansökan.
Innehavaren
Innehavaren har i huvudsak anfört följande.
Domänen köptes som ledig domän, e.g. öppen för registrering, och utvecklades senare i syfte
för att användas som informationsportal om Betsson Casino. En statisk förstasida utvecklades
och var live under en kort period och hade ca 500 ord på hemsidan som lyfte fram Betsson
Casino som en ypperlig operatör på marknaden tillsammans med en länk till Betssons
hemsida. Texten på hemsidan var positiv speglande över Betsson som varumärke. Hemsidan
och domänen blev liggandes och inget mer arbete gjordes vare sig på hemsidan eller gällande
anskaffning av trafik.
Några veckor efter att hemsidan varit uppe så kontaktade Betsson Affiliate avdelning mig då
jag öppnat ett affiliate konto där jag angivit att jag hade BetssonCasino.se som URL och
använde en av deras länkar för att eventuellt skicka besökare direkt till deras hemsida. De
informerade mig, vilket jag inte var medveten om, att det inte är tillåtet att marknadsföra deras
produkter på en domän som innehåller deras varumärke och att en domän hanterar kommer att
kontakta mig för överlåtelse av domänen. De bekräfta också att mitt affiliate konto därmed
har stängts ner. Då domänen i sig inte var viktig, så svarade jag att då inväntar svar från deras
domän hanterar för vidare hantering av domänen och flytt av den.
Efter att Sökandens ombud kontaktat mig via email valde jag att ta bort första sidan som låg
på domänen, vilket ledde till att domänen visade en blank sida. Detta för att påvisa att jag vare
sig har intresse i domänen eller önskar nyttja domänen om detta då är felaktigt. Mitt svar
dröjde ca två veckor men visade tydligt att jag mer än gärna flyttar över domänen dock så
frågade jag om Sökanden kan kompensera för de eller del av kostnaderna som uppstått med
sidan. Trots två mail till Sökanden så fick jag inget svar.

Domänen och sidans syfte var att i framtiden marknadsföra Betsson Casino. En första sida
utvecklades där texten pratade sig varm om varumärket Betsson och deras Casino produkt.
Jag har inte tagit del av några intäkter från detta, tvärtom så har det skickats 1-2 kunder till
Sökanden fullt utan ersättning samt så har jag haft kostnader för domänen och utvecklingen
av landningssidan. Det är också nämnvärt att Sökanden väljer att kräva domänen då domänen
var ledig för registrering tidigare – varför blev den så viktig nu när någon försöker stärka
deras varumärke och skicka dem mer kunder?
Jag har inget intresse i domänen om det inte faller inom ramarna för vad som är tillåtet, har
även varit väldigt tydlig med det och inte motsatt mig att överföra domänen, tvärtom.
Då vi erhöll info från AffiliateLounge gällande domänen, så tog vi direkt bort all info och
content på hemsidan.
Jag har i mail till Sökanden förklarat att eftersom Sökanden har intresse av domänen, jag inte
ser några direkta bekymmer med att de erhåller domänen mot att de ersätter oss med en
symbolisk summa då vi har haft en del utgifter gällande denna domän på ca 3,000 SEK. Jag
kräver dock inte på något sätt 3,000 SEK utan äskar detta som ersättning för de kostnaderna vi
faktiskt har haft.
Domänen i sig har bara haft ett handfull besökare under tiden den var upp och har inte haft
någon förtjänst. Jag har varit ytterst samarbetsvillig sedan första mailet jag erhöll från
Betsson.
Jag förstår inte varför denna domän är subjekt för en tvistelösning då det de facto inte
förekommer någon tvist. Vid varje e-mail från Sökanden så har jag svarat direkt på dess email samt gjort vad dem efterfrågat. Direkt när jag fick mail från Sökanden som informerade
mig om att domänen bryter mot deras T & C, så togs hemsidan ned omgående. Det påtalade
att en domän hantera kommer kontakta mig för flytt av domänen. Det dröjde sin tid tills
Sökandens ombud kontaktade mig. Jag svarade på deras mail med att jag inte har några
problem att föra över domänen och ställde där också frågan om dem skulle kunna kompensera
mig för mina kostnader med domänen. Sökanden har sedan dess inte svarat på mitt mail.
TVISTLÖSARENS SKÄL
Enligt punkten 7.2 i ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013”
ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre
rekvisit är uppfyllda:
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar
a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),
g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning
(EG) 510/2006,

h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning
(EG) 1234/2007, eller
j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra
enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna
förkortning,
vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.
Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att sökanden skall vinna framgång med sin talan.
Fråga om Innehavaren bestrider eller medger ansökan
Innehavaren har inte tydligt klargjort om Innehavaren bestrider eller medger ansökan.
Innehavaren har förklarat sig villig att överföra domännamnet till Sökanden men har, såsom
tvistlösaren uppfattat Innehavaren, som krav för att överföra domännamnet begärt ersättning
för sina kostnader för domännamnet. Innehavaren får härmed anses bestrida Sökandens
begäran om överföring av domännamnet.
1. Identiskt eller liknande kännetecken
Sökande åberopar flera EU-registreringar för BETSSON till stöd för sin talan, bl.a. EUvarumärkesregistrering nr. 006517056 BETSSON (ordvarumärke) med ansökningsdag 200712-19.
En EU-registrering har rättsgrund i Sverige.
Vid likhetsbedömningen bortser man från tillägget ”.se”
Ordet ”casino” i domännamnet är beskrivande och det dominerande inslaget i domännamnet
är ordet ”betsson”. Domännamnet uppvisar stora likheter med av Sökanden åberopade
varumärken och Sökanden uppfyller härmed det första villkoret.
2. Ond tro
Innehavaren har känt till Sökanden och Sökandens verksamhet vid registrering av
domännamnet. Innehavaren har öppnat ett affiliatekonto hos Betsson Affiliate för att tjäna
pengar på trafik som genereras från Innehavarens webbsida till Sökandens webbsida.
Innehavaren har använt Sökandens varumärke och Sökandens figurmärke på sin webbsida
vilket riskerar att vilseleda besökare om att det finns en kommersiell koppling mellan
Innehavaren och Sökanden. Innehavaren har krävt ersättning från Sökanden för att överlåta
domännamnet till Sökanden.
Innehavaren har efter påpekande från Sökanden tagit bort material och innehåll från
webbsidan och även lagt in en blank första sida. Detta påverkar dock inte bedömningen av om
Innehavarens registrering och tidigare användning av domännamnet utgör ond tro.
Sammantaget är omständigheterna sådana att Innehavaren måste anses ha registrerat och
använt domännamnet i ond tro.

3. Rätt eller berättigat intresse
Innehavaren har registrerat och använder domännamnet i ond tro. En sådan användning kan
normalt inte anses skapa en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. Det har inte
framkommit något i ärendet som visar att Innehavaren ändå skulle ha en rätt eller berättigat
intresse till domännamnet. Innehavaren saknar härmed rätt och berättigat intresse till
domännamnet.
Samtliga tre villkor är uppfyllda och domännamnet ska överföras till Sökanden.

På .SE:s vägnar

Jon Dal

