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Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <dnkortet.se>.

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

Stiftelsen för internetinfrastruktur. Box 7399, 103 91 Stockholm. Tel 08 452 35 00. Org.nr 802405-0190. iis.se

Bakgrund
Sökanden är ägare till den tryckta periodiska tidsskriften Dagens Nyheter som vanligtvis ges ut
sju dagar i veckan. Med en räckvidd på ca 700 000 – 770 000 personer är den är beräknad att
vara Sveriges tredje största tidning. Tidningen går även att finna på domänen <dn.se> med ca
1,5 miljoner unika besökare per dag. Som prenumerant till tidningen erhåller man det s.k. DNkortet som innehåller erbjudanden m.m. från företag som medverkar i detta. Dessa erbjudanden
går att finna på domänen <dnkort.se>.
Sökanden har den 25 maj 2015 ansökt om tvistlösning för domännamnet <dnkortet.se> med
åberopande av bl.a. sin firma, sitt registrerade varumärke ”DN” samt domänen <dnkort.se> som
sådana rättigheter som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 och som är identiska med eller
liknar domännamnet. Sökanden har begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare, dessutom
ska den prövas enligt Påskyndat förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren.
Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte inkommit med något svar.
Peter Hedberg har utsetts till tvistlösare av .SE.

Yrkanden
Dagens Nyheter har yrkat att domännamnet <dnkortet.se> skall överföras till bolaget.

Tvistlösarens skäl i korthet
Sökanden har visat sig inneha 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 och använts i ond tro.
Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren, har
inte framkommit i ärendet.

På IIS:s vägnar

……………………………………………………………
Peter Hedberg
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