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BAKGRUND 

 
Sökanden ansökte om tvistlösning i skrift av den 9 april 2010, vilken inkom till .SE den 12 april 

2010, och begärde att ansökan skulle prövas av en tvistlösare. 

 

Motparten inkom med odaterad svarsskrift som var .SE tillhanda den 21 maj 2010. 

 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet zumba.se skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten bestrider att domännamnet zumba.se överförs till Sökanden. 
 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
SÖKANDEN 
Sökanden är ett företag i fitnesbranschen som erbjuder träningsformen Zumba, ett 

träningsprogram med inslag av latinska rytmer och danssteg. Från och med år 2009 erbjuder 

företaget Zumba-träningspass på över 40 000 ställen i 75 länder. Sökanden har ett eget 

utbildningsprogram som avser utbildning av instruktörer i Zumba. Företaget har sålt flera 

miljoner DVD med sitt träningsprogram Zumba. 

 

Sökanden har ett antal gemenskapsvarumärkesregistreringar, varav de tidigaste utgör figurmärken 

som innehåller orden Zumba Fitness, såsom nr 4972121, ansökan registrerad 21/03/2006, och 

ordmärkena ZUMBA nr 8551269, ansökan registrerad 15/09/2009 och nr 8326315, ansökan 

registrerad 28/05/2009. Sökanden har även andra varumärkesregistreringar avseende ordmärken, 

där ordet ZUMBA kombineras med andra ord, såsom AQUA ZUMBA. Samtliga EU-

registreringar har skett mellan år 2006 och år 2009. 

 

De som deltar i Sökandens utbildningar samt dess löpande fortbildning kan få använda sig av 

varumärket ZUMBA när en sålunda utbildad instruktör i sin tur erbjuder allmänheten 

träningspass med tillämpning av Zumba-tekniken. Detta kräver således auktorisation från 

Sökanden. De som genomgår Sökandens kurser får besked om detta förhållande och att 

auktorisationen måste förnyas efter genomgången fortbildning.  

 



3 

 

Såvitt Sökanden nu känner till lät Motparten registrera zumba.se den 16 juni 2007. Sökanden fick 

kännedom om denna registrering först i november 2009. Motparten hade i juni år 2007 

genomgått utbildning hos Sökanden och var väl medveten om att rätten till varumärket ZUMBA 

tillhörde Sökanden och hon borde ha insett att hon inte haft rätt att utan Sökandens medgivande 

registrera domännamnet zumba.se. Motparten har visserligen haft viss auktorisation att använda 

varumärket ZUMBA efter genomgången utbildning, men hon har aldrig haft rätt att registrera 

domännamnet i fråga. Sådant tillstånd ges bara till så kallade ZIN-medlemmar, något som 

Motparten aldrig varit. Det intyg som Motparten fått efter genomgången kurs anger uttryckligen 

en auktorisation till viss begränsad användning av varumärket ZUMBA och att detta tillstånd 

gäller för ett år.  

 

Motpartens sålunda på visst sätt begränsade auktorisation löpte ut i juni 2008. På förfrågan från 

Sökanden har Motparten förklarat att hon inte längre var intresserad av att vara Zumba-

instruktör. Sökanden har således inte förnyat Motpartens auktorisation. 

 

I november 2009 blev Sökanden medveten om att domännamnet zumba.se förekom och att 

Motparten var innehavare. Sökanden tog då kontakt med Motparten och uppmanade henne att 

upphöra med all användning av varumärket ZUMBA.  

 

Dessutom har det visat sig att Motparten tillhandahåller en annan och ny träningsform benämnd 

iXumba. Under domännamnet zumba.se har Motparten marknadsfört denna alternativa 

träningsform och härvid, åtminstone till nyligen, hänvisat intresserade till sin hemsida ixumba.se 

genom en länk från zumba.se.   

 

Sökanden har förhandlat med Motparten om att få överta domännamnet zumba.se från Motparten 

mot viss ersättning. Det har då framstått som helt klart att Motparten känt till att rättigheterna 

till varumärket ZUMBA tillkom Sökanden och att detta var klarlagt såväl vid 

registreringstillfället som senare. Motparten har begärt en helt oskälig ersättning för att överföra 

domännamnet till Sökanden, nämligen 700 000 SEK. 

 

Motparten saknar berättigat intresse av domännamnet zumba.se och hennes användning av 

domännamnet har hindrat och otillbörligt konkurrerat med Sökandens verksamhet genom att 

disponeras för marknadsföring av den konkurrerande träningsformen iXumba. Motparten har på 

hemsidan zumba.se utgett sig för att vara auktoriserad zumba-instruktör, under det att 

domännamnet reellt använts för att söka kunder för den alternativa träningsformen iXumba. 
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Motparten har däremot aldrig använt domännamnet för att marknadsföra egna utbildningar i 

Zumba, eftersom hon, sedermera, blivit intresserad av att driva verksamhet med inriktning på 

iXumba. Domännamnet har således inte blivit allmänt känt för innehavaren. 

 

Motpartens registrering, eller i vart fall hennes användning, av domännamnet har därför skett i 

ond tro. Motparten saknar även en rätt eller ett berättigat intresse av domännamnet zumba.se. 

 

 

MOTPARTEN 

Motparten har haft rätt att registrera domännamnet zumba.se, en rätt som enligt Sökanden bara 

tillkommer så kallade ZIN-medlem, eftersom Motparten var ZIN-medlem när registreringen 

gjordes. Motparten fick ett muntligt godkännande från sin kontaktperson hos Zumba Fitness i 

London att det var OK att registrera domännamnet. Registreringen har således inte skett i ond 

tro. Tvärtom registrerades den för att gynna Sökanden. 

 

Motparten har inte använt domännamnet för någon verksamhet som Zumba-instruktör, låt vara 

att där, helt korrekt, angivits att Motparten var utbildad Zumba-instruktör. Sedan Motpartens 

instruktörsintyg löpt ut lät Motparten hemsidan vara passiv. Någon användning av domännamnet 

i ond tro har således inte skett.  

 

Den länk från zumba.se som ledde till ixumba.se var ett led i att gestalta vad zumba betyder rent 

språkligt, liksom att ge uppmärksamhet åt vad Motparten sysslade med vid tillfället. Länken 

anordnades således på inget vis för att locka besökare från just Zumba Fitness. Länken togs dock 

bort då Sökanden reagerade negativt på länken och som Motparten ville lösa detta problem i god 

anda. 

 

Det begärda beloppet för en överföring av domännamnet, 700 000 SEK, ligger väl under 

marknadsvärdet för en domän för ett företag som, enligt Sökandens egen utsago, erbjuder träning 

på 40 000 ställen i 75 länder och som sålt miljontals DVD-inspelningar. Motparten har dock satt 

priset efter den tid hon lagt ned på domänens marknadsföring. Det står innehavaren fritt att sälja 

ett domännamn och i sig innebär detta inte ett handlande i ond tro. 

 

Motparten registrerade sitt domännamn innan Sökanden registrerade sina EU-varumärken, utom 

vad gäller ordmärket ZUMBA FITNESS, vilket registrerades två månader innan domännamnet 

zumba.se registrerades. Först två år senare registrerades ordmärket ZUMBA som EU-varumärke. 
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Ordmärket ZUMBA existerade över huvud taget inte som varumärke när domännamnet 

registrerades i Sverige. 

 

Motparten har ett berättigat intresse av domännamnet zumba.se eftersom ordet zumba knyter an 

till Motpartens gamla hemort i Colombia. Ordet zumba används i Colombia. Motparten har låtit 

domännamnet vara tillägnad Colombia och känslan där och för att knyta an till ett kommande 

lägenhetsprojekt i Colombia som Motparten håller på att färdigställa. Det finns också många 

varumärken runt om i världen som innehåller ordet zumba. Det är dock inte ett fantasiord utan 

ett ord med viss betydelse och innebörd. Ordet bör därför kunna användas av andra än de som 

registrerat detsamma. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får enligt villkoren för registrering av domännamn överföras till den som begärt 

tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt 

tvistlösning kan visa rätt, och ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet, och iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro.  

 

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn 

måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Det kan tilläggas att tvistlösningsförfarandet är avsett att 

bara omfatta klara fall av missbruk. 

 

1. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken 

 

Sökanden, som har säte i Hollywood, USA, bedriver sedan ett antal år sin verksamhet i åtskilliga 

länder under firman Zumba Fitness. Vid tidpunkten för Motpartens registrering av domännamnet 

zumba.se hade Sökanden ett antal kännetecken som registrerats som EU-varumärken, bl a 

ordvarumärket ZUMBA FITNESS, liksom figurvarumärken som innehåller just nämnda ord. 

Senare har Sökanden också såsom EU-varumärke registrerat ordvarumärket ZUMBA. Ordet 

Zumba får anses vara dominant i Sökandens registrerade ordvarumärken där detta ord 

kombinerats med andra ord. Vid tidpunkten för Motpartens registrering av domännamnet 

zumba.se. får Sökanden därför anses ha haft ett eller flera varukännetecken med rättsgrund även i 

Sverige och beträffande vilka det får anses sannolikt att domännamnet zumba.se är 

förväxlingsbart. Att så är fallet beträffande Sökandens ordvarumärke ZUMBA, registrerat år 2009, 

är uppenbart. 
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2. Rätt eller berättigat intresse  

 

Motparten tillhandahåller en webbsida under det omtvistade domännamnet, vilken inte synes ha 

använts till annat än att under en period ha åstadkomma en viss anknytning till Sökandens 

planerade eller faktiskt genomförda verksamhet inom fitnessbranschen, baserad på Zumba-

tekniken, främst genom att länka till en annan hemsida, ixumba.se, där Motparten erbjudit sin 

egen variant av ett program för fitness baserat på latinsk dans och rytmik, kallad iXumba. Att 

döma av Motpartens egna uppgifter skulle domännamnet inte ha använts av Motparten för någon 

verksamhet alls, i vart fall ingen som i någon mening knyter an till ordet eller fenomenet Zumba 

som en speciell fitnessteknik. 

 

Motparten kan således inte sägas ha drivit någon egen verksamhet med användning av 

kännetecknet ZUMBA. Innehavarens användning av domännamnet, om än begränsad, innebär 

troligen risk för urvattning av Sökandens kännetecken, vartill kommer en risk för vilseledanden 

för besökare på hemsidan zumba.se i den mån som besökaren där får besked om andra fitness- eller 

andra verksamheter som inte har med Sökandens verksamhet att göra. 

 

Tvistlösaren kan således inte finna att Motparten skall anses ha en rätt till eller ett berättigat 

intresse av det omtvistade domännamnet.  

 

 

3. Ond tro    

 

Motparten har varit medveten om och tydligen accepterat att Sökanden uppställt villkor – 

auktorisation – för att sådana som genomgått utbildning i zumba-teknik hos Sökanden skall få 

använda varumärket ZUMBA i sin egen instruktörsverksamhet. Det synes otvistigt att denna 

auktorisation i förekommande fall gäller på årsbasis och att Motparten i vart fall inte sedan juni 

2008 haft sådan auktorisation. Att döma av den bevisning som företetts i ärendet ter det sig också 

osannolikt eller i vart fall oklart huruvida Motpartens auktorisation någonsin avsett en rätt att 

använda kännetecknet zumba inom ramen för en domännamnsregistrering under toppdomänen 

.se. 

 

Som Tvistlösaren kommit fram till saknar Motparten rätt eller berättigat intresse till det 

omtvistade domännamnet. Syftet med Motpartens verksamhet kan inte uppfattas som annan än 
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den som framträder av hemsidans disposition, således att söka anknytning till Sökandens 

verksamhet och dess goodwillvärden, möjligen för att dra uppmärksamhet till Motpartens egen 

alternativa verksamhet. Motparten har uppenbarligen väl känt till Sökandens varumärken vid 

registrering och vid användning av domännamnet. 

 

Mot bakgrund av Motpartens vetskap om Sökandens varumärken och syftet med registreringen 

och användningen av domännamnet finner Tvistlösaren att Motparten har varit i ond tro vid 

registrering eller i vart fall vid användning sedermera av domännamnet.   

 

Samtliga tre krav för att domännamnet skall överföras till Sökanden är härmed uppfyllda. 

Ansökan skall därför bifallas. 

 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Jan Rosén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


