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Sökande 
 

K.W. Bruun Autoimport AB, org nr 556556-8515 
Box 90154 
120 22 Stockholm 
 
Ombud: 
Advokatfirman Engström & Co 
Jur.Kand. Hans L 
Östergatan 2 
211 25 Malmö 

 
 

Motpart 
 
David W 
 
 
Saken 
 
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <peugeot.se> 
 
 
 
 
Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 
 
Beslut 
 
Domännamnet <peugeot.se> överförs till Sökanden, K.W. Bruun Autoimport  
AB 

 
 

 
 

Bakgrund 
 

Den 22 maj 2003 skickade Sökanden dels ansökan om Alternativt  
tvistlösningsförfarande till Stiftelsen för InternetInfrastruktur (IIS), dels  
Underrättelse om tvistlösning för domännamnet <peugeot.se> till NIC-SE  
Network Information Centre Sweden AB (Nic-Se). Samma dag betalades  
ansökningsavgiften till IIS. 

 
IIS förelade Motparten den 5 juni att senast den 5 juli 2003 inkomma med 
 svaromål i anledning av Ansökan. Motparten svarade den 16 juni 2003. 
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Mot bakgrund av Klagandens begäran att ansökan ska prövas av en  
tvistlösare, vilket godtagits av Motparten i dennes svar, utsåg IIS den 1 juli  
P-E Petter Rindforth som tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 2 augusti  
2003. 

 
Den 9 juli 2003 begärde Tvistlösaren, under åberopande av 14§ 2st  
Förfarandereglerna förtydliganden från Sökanden avseende dels vilken  
rättsgrund denne åberopar till stöd för att Sökanden har rätt till  
varukännetecknet PEUGEOT, dels förtydligande beträffande vem som är  
innehavare av en av de i ansökan åberopade varumärkesregistreringarna. 

 
Med stöd av 18§ Förfarandereglerna medgav Tvistlösaren den 23 juli  
Klaganden anstånd till den 13 augusti att inkomma med begärd  
komplettering, samt Motparten frist till den 22 augusti 2003 att yttra sig över  
kompletteringen. Samtidigt utsträcktes fristen för avgörande i ärendet till den  
29 augusti 2003. 

 
Klaganden har inkommit med skriftlig komplettering den 7 juli respektive 11  
augusti 2003. Motparten har inte yttrat sig över dessa skrivelser. 

 
Då ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i IIS’ Förfaranderegler för  
alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ”.se” ska  
Tvistlösaren fatta beslut i tvisten. Beslutet ska grundas på ansökan, 
 Motpartens svar samt Sökandens ovannämnda kompletteringar. 

 
 

Yrkanden 
 

Sökanden yrkar att domännamnet <peugeot.se> överförs till Sökanden. 
 

Motparten har bestridit yrkandet om överföring. 
 
 

Parterna har anfört (i sammanfattning) 
 

Sökanden 
Sökanden är sedan 1998 generalagent för Automobiles Peugeot med exklusiv  
rätt att i Sverige sälja Peugeot fordon. Peugeot är ett sedan 1904 använt och  
välkänt näringskännetecken för Automobiles Peugeot, vilket bolag även är  
innehavare av det i Sverige (sedan 1959) och Europeiska Unionen (sedan  
1998) registrerade varumärket PEUGEOT. 

 
Sökanden innehar, sedan oktober 2002, Automobiles Peugeots medgivande  
att använda kännetecknet PEUGEOT i domännamnet <peugeot.se>, samt  
fullmakt att  - med åberopande av ovannämnda registrerade varumärken –  
vidtaga rättsliga åtgärder i syfte att överföra domännamnet <peugeot.se> till 
Sökanden. 

 
Motparten är inte auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad verkstad till 
Sökanden, och företräder inte heller i övrigt Sökanden eller Automobiles 
Peugeot. Motparten har ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 
 

 
Domännamnet <peugeot.se> är registrerat i ond tro i syfte att 
Förhindra Sökanden att använda sin rätt att använda kännetecknet 
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PEUGEOT och med kunskap om varumärket. Domännamnet är använt i ond 
tro genom Motpartens websida för <peugeot.se> där denne uppger sig 
saluföra Peugeot fordon. 

 
Motparten har av Sökanden via e-post upplysts om att han saknar rätt till 
<peugeot.se>, men Motparten har vägrat att överlåta domännamnet till  
Sökanden. 

 
Domännamnet <peugeot.se> registrerades den 26 april 2003 vid Nic-Se’s 
slumpvisa tilldelning av domännamn. 

 
Motparten 
Motparten är en privatperson och använder inte domännamnet i kommersiellt  
syfte, då han inte saluför Peugeot bilar eller något annat under domännamnet 
<peugeot.se>. 

 
Motparten visste att PEUGEOT är ett bilmärke och önskade registrera 
domännamnet för att skapa en websida om Peugeot bilar. Motparten visste  
vidare att domännamnet <peugeot.se> aldrig varit registrerat, samt att 
Sökanden redan och sedan lång tid hade en websida under domännamnet 
<peugeotsverige.com>. 

 
Registreringen av domännamnet <peugeot.se> har inte skett i ond tro, då 
Motparten omöjligt kunde veta att Sökanden var intresserad av att registrera 
detta domännamn.  

 
Motparten, som har stora kunskaper om och ett stort intresse för Peugeot 
bilar, har skapat en websida under <peugeot.se> som fått ett stort antal 
dagliga besökare och där alla som är intresserade av Peugeot kan diskutera, få 
information och sälja/köpa bilar och tillbehör av och med varandra, gratis. 

 
 

Tvistlösarens skäl 
 

Enligt punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under  
toppdomänen .se, får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som  
begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller 
 förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, 
 konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), eller  
titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka har rättsgrund i  
Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i)  
innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och  
ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 
Identiskt eller förväxlingsbart 
Det är i ärendet otvistigt att <peugeot.se> är identiskt med varumärket 
PEUGEOT.  

 
Det är vidare klarlagt, genom i ansökan ingivna kopior av registreringsbevis 
för svensk nationell samt gemenskapsvarumärken, att kännetecknet 
PEUGEOT har rättsgrund i Sverige. 

 
Varumärket PEUGEOT, innefattande i ärendet anförda registreringar, ägs 
emellertid inte av Sökanden utan av Automobiles Peugeot S.A. (Frankrike).  
Sökanden har dock uppvisat handlingar från varumärkesinnehavaren i vilka  
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denne ger Sökanden såväl en rätt att registrera och (så länge  
generalagentavtalet är i kraft) inneha domännamnet <peugeot.se>, som att  
vidtaga rättsliga åtgärder i syfte att föra över <peugeot.se> till Sökanden. 

 
Det är därför Tvistlösarens mening att Sökanden har visat sådan rätt till 
varukännetecknet PEUGEOT som avses i punkt 18 c) Allmänna villkor. 

 
 

Rätt eller berättigat intresse 
Sökanden har anfört att Motparten inte är auktoriserad återförsäljare eller  
auktoriserad verkstad till Sökanden, och inte heller i övrigt företräder 
Sökanden eller Automobiles Peugeot. Tvistlösaren konstaterar att detta inte 
bestridits av Motparten, i varje fall inte i den mån ”företräda” förstås som en 
av Sökanden eller varumärkesinnehavaren auktoriserad företrädare.  

 
Vidare konstateras att domännamnet inte kan anses allmänt känt för 
Motparten (jmfr punkt 18 d) Allmänna villkor). 

 
Motparten har inte uppvisat några namnrättigheter till PEUGEOT i 
immaterialrättslig mening, och kan således inte sägas på så sätt ha någon 
”rätt” till domännamnet. 

 
Frågan är om det på annat sätt kan anses föreligga ett ”berättigat intresse” för 
Motparten till <peugeot.se>?  

 
Sökanden hävdar att Motparten under <peugeot.se> ”uppger sig saluföra 
Peugeot fordon”, vilket tillbakavisas av Motparten som menar att han utan  
kostnad låter besökarna på webplatsen köpa och sälja bilar och tillbehör av  
märket Peugeot. Från i ärendet ingivna utskrifter från den aktuella  
webplatsen, samt vid direkt besök på <peugeot.se> framkommer ingenting 
som talar emot vad Motparten uppgivit. 

 
Faktum kvarstår dock att Motparten under domännamnet <peugeot.se> 
tillhandahåller en marknadsplats för köpare och säljare av bilar och tillbehör 
under varumärket PEUGEOT. 

 
Motparten ger i sin argumentation stor betydelse åt det förhållandet att vare  
sig Sökanden eller Automobiles Peugeot tidigare har registrerat <peugeot.se>,  
och tycks mena att detta visar ett ointresse från Sökandens sida som  
legitimerar Klagandens egen registrering. Emellertid komplicerade väsentligt  
de tidigare reglerna för registrering av domännamn under .se en sådan 
domännamnsregistrering, varför Motpartens slutsats om att ”ingen var  
intresserad av denna domän” synes förhastad. 

 
 
 

Motparten medger i sin inlaga att han ”har stora kunskaper och ett stort  
intresse för Peugeots bilar”. Detta stora intresse, kommersiellt eller ej,  
legitimerar dock inte enligt Tvistlösarens mening Motparten att registrera ett  
domännamn som enbart består av ett för Motparten välkänt varumärke och  
under detta domännamn bygga en webplats som bland annat innehåller en  
marknadsplats för handel med produkter under detta varumärke.  

 
För den genomsnittlige surfaren är det också enligt Tvistlösarens mening  
minst lika naturligt att söka information om varumärket PEUGEOT i Sverige 
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under <peugeot.se>, som under Sökandens nuvarande officiella webplats 
<peugeotsverige.com>, varför det föreligger en inte oväsentlig risk att  
<peugeot.se> kan komma att leda besökare bort från Sökandens officiella 
webplats och därmed skada Sökanden. 

 
Av vad som framkommit i ärendet har Motparten inte företagit några tydliga 
åtgärder för att markera att <peugeot.se> inte är Sökandens eller Automobiles 
Peugeot’s officiella webplats. Det finns exempelvis ingen sådan 
hänvisning på webplatsens startsida, inte heller finns upplysning om att  
PEUGEOT är ett registrerat varumärke för annan än Motparten. Det valda 
domännamnet i sig stöder inte på något sätt Motpartens uppgift att det är 
fråga om en icke-kommersiell sk ”entusiastsite”.  

 
Sökanden har uppgivit att varningsbrev per e-post skickades till Motparten 
den 14 maj 2003, dvs mindre än en månad efter det att domännamnet  
<peugeot.se> registrerats (26 april 2003). Även det faktum att <peugeot.se>  
varit registrerat kort tid, att den till domännamnet knutna webplatsen existerat  
bara några få veckor och att Sökanden kontaktat Motparten inom en månad  
från registreringsdatum, talar mot att Motparten skulle ha etablerat något 
berättigat intresse till det aktuella domännamnet. 

 
Mot bakgrund av samtliga ovanstående omständigheter drar Tvistlösaren  
slutsatsen att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till  
domännamnet <peugeot.se>. 

 
 

Registrerats eller använts i ond tro 
I ärendet är otvistigt att Motparten kände till såväl varumärket PEUGEOT  
som Sökanden och dess affärsverksamhet vid ingivandet av ansökan för 
domännamnet <peugeot.se>. 

 
Motpartens argument att han uppfattat det som att ”ingen var intresserad” av  
domännamnet <peugeot.se> framstår  - mot bakgrund av Motpartens övriga 
uppgifter om sina stora kunskaper om Peugeot – som mindre trovärdigt. Det  
borde ha varit uppenbart för Motparten att Automobiles Peugeot direkt eller  
via sin svenska generalagent (Sökanden) var i högsta grad intresserade av att 
, för sina marknadsföringsaktiviteter i Sverige, registrera sitt välkända 
 varumärke under den svenska toppdomänen .se. 

 
Sökanden anför att Motparten registrerat domännamnet i syfte att hindra 
Sökanden att använda varumärket PEUGEOT som domännamn i Sverige. 
Trots Motpartens bestridande, finner Tvistlösaren det inte osannolikt att detta 
varit åtminstone ett delsyfte vid registreringen. 

 
Tvistlösaren drar därför slutsatsen att Motparten redan vid ansökans 
ingivande varit i ond tro. 

 
Även om Motparten skulle ha ansetts registrerat <peugeot.se> i god tro, var 
han emellertid i och med mottagandet av Sökandens brev av den 14 maj 2003 
därmed informerad om Sökandens inställning till domännamnet. I Motpartens 
svarsbrev av den 15 maj bestrider dock denne Sökandens rätt till 
domännamnet och har därefter, såvitt framkommit i ärendet, fortsatt 
användningen av <peugeot.se> utan att ens införa några förtydliganden 
beträffande Motpartens associering till Sökanden och/eller varumärket  
PEUGEOT. Tvistlösaren drar därför slutsatsen att Motparten åtminstone från  
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och med den 14 maj 2003 även använt <peugeot.se> i ond tro. 
 
 
 
 

På Stiftelsen InternetInfrastrukturs vägnar 
 
 
 
 

P-E Petter Rindforth 
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