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Szanowni,
Działając w imieniu naszego klienta, spółki FORTISSIMO group s.r.o., z
siedzibą Třinec, Lidická 1264, PSČ 73961, IČO: 25890701 (dalej również
jako nasz klient), który jest właścicielem czeskiego znaku towarowego
„MIODULA“ nr. spisu 186915, reagujemy na przesłane przez Państwa
wezwanie do zaniechania używania oznakowania „MIODULA“.
Wasz klient wymaga, aby spółka FORTISSIMO group s.r.o. zaniechała
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używania oznakowania „MIODULA“ w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej. Innymi słowy, aby zaniechała zwłaszcza:

a) umieszczenia

oznakowania

Miodula

na

towarach

lub

ich

opakowaniach;
b) oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu lub ich
magazynowania w tym celu pod oznaczeniem Miodula lub oferowania i
świadczenia usług pod tym oznaczeniem;
c) przywozu lub wywozu towarów pod oznaczeniem Miodula;
d) używania oznaczenia Miodula w dokumentach handlowych i w
reklamie.
Państwa żądania są uzasadnione egzystencją wspólnotowego znaku
towarowego „MIODULA“ nr. spisu 3500774, zarejestrowanego na rzecz
Państwa klienta, spółki Toorank Polska S.A.

W odniesieniu do wyżej podanych informacji chcielibyśmy podać, że nasz klient jest właścicielem
czeskiego znaku towarowego „MIODULA“ nr. spisu 186915 dla produktów kategorii (33) napoje
alkoholowe, z wyjątkiem piw. Ponieważ przytoczony przez nas znak towarowy ma wcześniejszą datę
pierwszeństwa, to nasz klient korzysta z prawa starszego właściciela wg § 12 odst. 2, ustawy nr.
441/2003 Dz. U. RC, o znakach towarowych. Paragraf ten określa, że właściciel późniejszego znaku
towarowego nie jest uprawniony zakazać używania identycznego lub podobnego starszego znaku
towarowego lub wnioskować jego unieważnienie, i to nawet w sytuacji, gdy właściciel starszego
znaku towarowego zaniechał korzystania ze swych praw do używania znaku towarowego.
W odniesieniu do wszystkich wyżej podanych faktów trzeba podkreślić, że o ile znak towarowy
naszego klienta korzysta z prawa pierwszeństwa od 18.12.2002, to prawo pierwszeństwa Państwa
klienta powstało dopiero 31.10.2003. Państwa klient jest zatem w tym przypadku w roli właściciela
późniejszego znaku towarowego, podczas gdy spółka FORTISSIMO group s.r.o. jest właścicielem
starszego znaku towarowego.
Z wyżej podanych powodów nasz klient dysponuje prawem starszego właściciela i ze znaku
towarowego o brzmieniu „MIODULA“ korzysta całkowicie zgodnie z prawem, zatem korzystanie
z niego nie może mu być według prawa zabronione.
Ponieważ do zaniechania korzystania z praw właściciela znaku towarowego „MIODULA“ nr. spisu
186915 nie ma żadnych podstaw prawnych, nasz klient nie wyraża akceptacji do żadnego z Waszych
żądań na zaniechanie posługiwania się oznaczeniem „MIODULA“.
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