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SÖKANDE 

Tele2 Sverige AB (org. nr 556267-5164) 

Box 62 

Borgarfjordsgatan 16 

164 94 Kista 

INNEHAVARE 

Jakob S 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <comviqkontantkort.se>. 

BESLUT 

Domännamnet <comviqkontantkort.se> ska överföras till Sökanden. 



 

BAKGRUND 

Domännamnet <comviqkontantkort.se> har registrerats den 8 januari 2008. 

 

Sökanden, Tele2 Sverige AB, är innehavare till det svenska varumärket COMVIQ, nr. 259 

911, registrerat den 5 augusti 1994 i klasserna 35-42 och gemenskapsvarumärket COMVIQ, 

nr. 010373835, registrerat den 5 februari 2012 i klasserna 9, 35-36, 38, 42 och 46.  

 

Sökanden har den 6 februari 2013 ansökt om tvistlösning och begärt att ansökan ska prövas av 

en tvistlösare.  

 

Innehavaren, Jakob S, har i svar den 27 februari 2013 bestritt sökandens yrkande. 

 

Den 1 mars 2013 utsågs Jonas Gulliksson till Tvistlösare i ärendet. 

 

YRKANDEN 

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

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden 

Sökanden är innehavare till det registrerade varumärket COMVIQ sedan år 1997. Samma år 

lanserades ”Comviq kontant” som det första kontantkortet i Sverige. Vid tiden för 

registreringen av <comviqkontantkort.se> var COMVIQ ett välkänt varumärke i Sverige. 

Innehavaren hade kännedom om Comviq kontantkort vid registreringen. 

 

Domännamnet <comviqkontantkort.se> är identiskt och förväxlingsbart med varumärket 

COMVIQ och produkten kontantkort. Även typsnittet som används på hemsidan som är 

länkad till <comviqkontantkort.se> liknar det Sökanden använder för COMVIQ och förväxlas 

med varumärket. 

 



Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet <comviqkontantkort.se>.  

 

Innehavarens syfte med registreringen av <comviqkontantkort.se> var att sälja det. 

Innehavarens användning av <comviqkontantkort.se> ligger nära Sökandens verksamhet som 

bedrivs under varumärket COMVIQ och den hemsida som har länkats till domännamnet har 

innehållit länkar och information om COMVIQ utan Sökandens tillåtelse. Domännamnet 

<comviqkontantkort.se> har använts i kommersiellt syfte och vilseleder konsumenter. 

Innehavaren har utnyttjat COMVIQs goda rykte och marknadsposition för att driva trafik till 

sin egen webbsida. 

 

Innehavaren 

Sökanden har, genom att under flera år underlåta att själv registrera <comviqkontantkort.se>, 

visat att Sökanden inte har något intresse för domännamnet. Domännamnet 

<comviqkontantkort.se> är inte likt varumärket COMVIQ. 

 

Innehavarens syfte med registreringen har inte varit att sälja domännamnet. Först vid 

Sökandens kontakt har Innehavaren erbjudit sig att överlåta <comviqkontantkort.se> och då 

endast begärt kostnadsersättning för utformande av webbsidan. Webbsidan eller typsnittet 

som används är inte förväxlingsbara med varumärket COMVIQ. Innehavaren har därtill med 

text förtydligat att det rör sig om en från Sökanden fristående webbsida. 

 

Innehavaren har inte registrerat <comviqkontantkort.se> i ond tro. Syftet med webbsidan som 

är knuten till domännamnet är att ge information om kontantkort och hur man kan beställa 

kontantkort. Det har inte funnits något direkt kommersiellt syfte med webbsidan och det har 

aldrig funnits externa länkar på sidan, utan endast länkar som leder till andra webbsidor som 

innehas av Innehavaren. Innehavaren har ett motiverat intresse i <comviqkontantkort.se>. 

 

Vad parterna i övrigt har anfört har inte påverkat bedömningen. 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 15 februari 2011” ska ett 

domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om  



 

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett kännetecken som 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 en sökande ska kunna vinna framgång med sin 

talan.  

 

Tvistlösaren gör följande bedömning. 

 

Kännetecken vilket har rättsgrund i Sverige och likhetsbedömning 

Sökanden har genom ingivna registerutdrag visat att Sökanden innehar rätt till det i Sverige 

och EU registrerade varumärket COMVIQ. COMVIQ utgör den mest framträdande delen av 

domännamnet <comviqkontantkort.se>, vilket i övrigt består av ordet "kontantkort" och 

toppdomänen ”.se”. Sökandens uppgift om att kontantkort är en produkt som Sökanden 

tillhandahåller under varumärket COMVIQ har inte bestritts av Innehavaren, och Tvistlösaren 

finner ingen anledning att ifrågasätta detta. I ljuset av ovanstående finner Tvistlösaren att 

Sökandens varumärke i domännamnet har kombinerats med en produkt som tillhandahålles 

under det aktuella varumärket. 

 

Tvistlösaren finner att <comviqkontantkort.se> har tillräcklig likhet med Sökandens 

varumärke COMVIQ, vilket har rättsgrund i Sverige. Det första rekvisitet för överföring är 

därmed uppfyllt. 

 

Ond tro 

Det andra rekvisitet förutsätter att Innehavaren har registrerat eller använt det omtvistade 

domännamnet i ond tro.  

 

Sökanden har anfört att Innehavaren kände till Sökandens produkt ”Comviq kontantkort” vid 

registreringen av <comviqkontantkort.se>. Innehavaren har inte kommenterat detta. 

Varumärket COMVIQ är ett egenartat ord som inte har någon språklig betydelse. Därtill var 



COMVIQ ett välexponerat och känt varumärke i Sverige vid tiden för 

domännamnsregistreringen. I ljuset av detta finner Tvistlösaren det uteslutet att Innehavaren, 

utan att ha haft någon kännedom om att Sökandens produkt kontantkort marknadsfördes 

under varumärket COMVIQ, av en slump har registrerat just domännamnet 

<comviqkontantkort.se>.  

 

Tvistlösaren noterar att domännamnet har varit registrerat i ett antal år och finner att 

Sökanden inte har visat att Innehavaren har erbjudit domännamnet till försäljning före 

november 2012. Att Sökanden har givit in bevisning som utvisar att Innehavaren har uppgivit 

sig vara beredd att sälja domännamnet är inte tillräckligt för att Innehavaren ska anses ha 

registrerat domännamnet med syfte att sälja det. Tvistlösaren finner att Sökanden inte har 

visat att Innehavaren har registrerat domännamnet <comviqkontantkort.se> med syfte att sälja 

det. 

 

Av utdrag från den hemsida som varit länkad till <comviqkontantkort.se> samt ingivet 

resultat från Googlesökning, vilka har ingivits av Sökanden, framgår att Innehavaren har 

använt domännamnet till att marknadsföra erbjudanden om gratis Comviq kontantkort. 

Webbsidan har rubriken "Välkommen till Comviq Kontantkort" och innehåller vidare, utöver 

diverse länkar, bland annat en annons för en annan webbsida som sägs innehålla gratis 

kontantkort från andra operatörer.  

 

Sökandens varumärke hade existerat i flera år före registreringen av <comviqkontantkort.se>.  

Av det ingivna utdraget från den aktuella hemsidan finner Tvistlösaren att det inte framgår att 

denna inte har något att göra med Sökandens verksamhet under varumärket COMVIQ. 

Tvistlösaren finner vidare att Innehavaren har använt domännamnet till att presentera 

information om samt gratis erbjuda Sökandens produkt och samtidigt marknadsföra en sida 

som sägs erbjuda motsvarande produkter från Sökandens konkurrenter. Detta är en 

verksamhet som dels ligger mycket nära den verksamhet som bedrivs av Sökanden under 

varumärket COMVIQ och dels konkurrerar med Sökandens verksamhet. Användningen utgör 

en användning av Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva 

trafik till den egna webbsidan och ett vilseledande av besökare på webbsidan gällande sidans 

ursprung. 

 



Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren att Sökanden har visat att Innehavaren såväl har 

registrerat som använt domännamnet <comviqkontantkort.se> i ond tro.  

 

Rätt eller berättigat intresse 

Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till 

<comviqkontantkort.se> . Tvistlösaren finner att varken själva registreringen av 

<comviqkontantkort.se> eller Innehavarens användning av <comviqkontantkort.se> ger 

någon rätt till domännamnet för Innehavaren. Innehavaren har inte påstått sig ha några 

rättigheter till "Comviq kontantkort" eller Sökandens varumärke. Tvistlösaren finner att 

Innehavaren inte heller i övrigt har anfört något som talar för att Innehavaren har någon rätt 

eller ett berättigat intresse till det registrerade domännamnet.  

 

Innehavaren har invänt att denne inte har haft något kommersiellt syfte med 

<comviqkontantkort.se>, utan att denne endast har velat informera om kontantkort och hur 

man kan beställa kontantkort. Tvistlösaren vill därvid påpeka att Innehavaren har möjligheten 

att sprida information om kontantkort och hur man kan beställa dessa under ett domännamn 

som inte liknar Sökandens kännetecken och på ett sätt som inte riskerar att vilseleda besökare 

om vem som tillhandahåller informationen. 

 

Efter en helhetsbedömning finner Tvistlösaren att Innehavaren saknar rätt och berättigat 

intresse till <comviqkontantkort.se>. 

 

Då samtliga rekvisit är uppfyllda finner Tvistlösaren att Sökandens ansökan om överföring av 

domännamnet <comviqkontantkort.se> ska bifallas. 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………      

Jonas Gulliksson 


