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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet reebokfitness.se 
 
 

 

BESLUT 

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <reebokfitness.se> lämnas utan bifall. 
 

 

BAKGRUND 

Den 27 april år 2010 ansökte Medicsport Retail APS (”Sökanden”) om Alternativt 
tvistlösningsförfarande för domännamnet <reebokfitness.se> samt betalade samma dag 
ansökningsavgiften till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (”.SE”). 
 
Den 2 juni år 2010 inkom Adcus AB (”Motparten”) med svaromål i ärendet. 
 
Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg .SE Johan 
Sjöbeck som tvistlösare den 11 juni år 2010. 
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YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <reebokfitness.se> skall överföras till Sökanden. Motparten 
bestrider bifall till Sökandens yrkande. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
Sökanden, med säte i Köpenhamn, Danmark, har uppgett att denne innehar rättigheterna i 
Skandinavien för Reebok’s fitnessprodukter och har för avsikt att marknadsföra detta framöver. 
Sökanden är innehavare av domännamnen <reebokfitness.dk> samt <reebokfitness.no>. Sökanden 
har till stöd för sin ansökan bifogat ett utdrag ur ett distributionsavtal mellan Sökanden och 
R.F.E. International Limited daterat den 2 december år 2008. 
 
Motparten 
Motparten är innehavare av det omtvistade domännamnet sedan den 25 april år 2003 efter att 
Motparten övertagit det från den tidigare distributören av Reebok Fitness Monitors i Sverige i 
samband med att försäljningsrättigheterna för Reebok Fitness Monitors tilldelades Motparten.  
 
Sedan år 2003 har Motparten använt det omtvistade domännamnet för försäljning och 
marknadsföring av Reebok Fitness Monitors. Motparten har haft e-post konton knutna till 
domännamnet. Motparten har uppgett att enligt Patent- och Registreringsverket finns det icke 
något varumärke eller företag registrerat i Sverige som det omtvistade domännamnet skulle kunna 
förväxlas med. Motparten har alltid varit noga med att uppfylla såväl tidigare som nuvarande 
registreringsvillkor samt att hålla en tydlig profil gentemot varumärket Reeboks ägare i Sverige. 
 
Att Sökanden innehar motsvarande domännamn i toppdomänerna .dk och .no bör anses som 
irrelevant för Sverige men Motparten betonar att dessa domännamn fanns tillgängliga att 
registrera den 25 april år 2003. 
 
Motparten har till stöd för sitt svaromål bifogat en broschyr innehållande Reebok Fitness 
Monitors produkter. Broschyren illustrerar Motpartens dagliga användning av det omtvistade 
domännamnet för webb och e-post. Av broschyren framgår att Motparten är distributör i Sverige 
för Reebok Fitness Monitors. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Enligt punkt 6.4 c) i Registreringsvillkor gällande för 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), titel på annans skyddade 
litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella 
beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas 
genom Rådets förordning (EG) 510/2006, 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. För att den som ansökt 
om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste alla tre villkoren vara 
uppfyllda. 
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Identiskt eller förväxlingsbart 
Sökanden har som bevisning för påståendet att denne innehar rättigheterna i Skandinavien för 
Reebok’s fitnessprodukter bilagt ett utdrag ur ett distributionsavtal mellan Sökanden och R.F.E. 
International Limited daterat den 2 december år 2008 med följande innehåll: ”Further to our recent 
discussions; I am pleased to confirm an extension of our agreement for the distribution of Reebok fitness 
equipment in Denmark, Norway and Sweden. Medicsport Retail APS entered into distribution agreements 
dated 27 October 2006 in respect of Products in Denmark and 19 April 2007 for the distribution of 
Products in Norway and Sweden (the “Agreements”). All the terms of the Agreements will remain in force 
subject to the following amendments: Confidential information”. 
 
Förutom utdraget ur distributionsavtalet ovan har Sökanden icke gjort gällande eller bilagt någon 
bevisning som indikerar eller visar att Sökanden direkt eller via licens innehar någon i Sverige 
gällande namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn 
eller titel som är identisk eller förväxlingsbar med det omtvistade domännamnet.  
 
Med hänvisning till att det bifogade utdraget ur distributionsavtalet icke innehåller någon 
information om för ärendet relevanta namnrättigheter kan detta icke anses tillräckligt för att 
styrka att Sökanden har en rätt till ett näringskännetecken eller annan rättighet som är identiskt 
eller förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet <reebokfitness.se>. 
 
Det är således i ärendet icke visat att det omtvistade domännamnet <reebokfitness.se> är 
identiskt eller förväxlingsbart med ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket 
Sökanden kan visa rätt och mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till slutsatsen att Sökanden 
icke visat sådan rätt till ett näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren. 
 
 
Rätt eller berättigat intresse 
Enligt punkt 6.4 d) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får en innehavare anses 
ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att i) användning eller 
förberedandet av användning av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller 
tjänster innan tvistlösningen inleddes, ii) domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om 
denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller iii) 
domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 
ett känneteckens eller en rättighets anseende. 
 
Sökanden har icke gjort gällande eller framlagt någon bevisning som indikerar att Motparten 
saknar ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Motparten har uppgett att denne 
sedan år 2003 innehaft försäljningsrättigheterna för Reebok Fitness Monitors och att 
domännamnet kontinuerligt använts för detta ändamål. 
 
Mot bakgrund av omständigheterna ovan drar tvistlösaren slutsatsen att det i ärendet icke är visat 
att Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet <reebokfitness.se>. 
 
 
Ond tro 
Enligt punkt 6.4 e) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 
anses ha registrerats eller använts i ond tro särskilt om det visas i) att registreringen eller 
användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt 
tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen, ii) domännamnet 
registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken 
eller sin rättighet i ett domännamn eller iii) domännamnet registrerats i syfte att störa 
affärsverksamheten för en konkurrent. 
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Sökanden har icke gjort gällande att det omtvistade domännamnet <reebokfitness.se> registrerats 
eller använts i ond tro av Motparten och icke heller framlagt någon bevisning som indikerar att så 
är fallet. Således finns det i ärendet inget underlag som visar att det omtvistade domännamnet 
registrerats och/eller använts i ond tro. 
 
De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösaren till slutsatsen att Sökanden icke visat att Motparten 
registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro på sådant sätt som anges i 
Registreringsvillkoren. 
 
 
SLUTSATSER 
 
Baserat på omständigheterna som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Sökanden icke 
visat sådan rätt till ett näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren. Vidare finner 
tvistlösaren att Sökanden icke visat att Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till det 
omtvistade domännamnet. Slutligen finner tvistlösaren att Sökanden icke visat att Motparten 
registrerat och/eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Mot denna bakgrund skall 
således Sökandens begäran om överföring av domännamnet <reebokfitness.se> till Sökanden 
avslås. 
 
 
 
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Johan Sjöbeck  
 

 
 


