
MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:14

2002-05-28 Dnr C 23/01

KÄRANDE Lokaldelen i Norden AB, 556109-6149, Box 623,

301 16 HALMSTAD

Ombud: advokaten Olof Jisland, Advokatfirman Vinge

KB, Box 11025, 404 21 GÖTEBORG

SVARANDE Chabeuil AB, 556586-7628, Flaggan 175,

116 74 STOCKHOLM

SAKEN marknadsföring av företagskatalog

_______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder Chabeuil AB vid vite av fyrahundratusen

(400 000) kr att vid marknadsföring av företagskataloger

a) uppge eller på annat sätt ge sken av att man representerar Lokaldelen i Norden AB eller

dess katalog Lokaldelen,

b) utnyttja Lokaldelen i Norden AB:s katalog Lokaldelen genom att hänvisa till den som sin

egen,

c) i order eller andra trycksaker ange ”LokalDelen” eller annat med Lokaldelen i Norden AB

eller dess katalog Lokaldelen förväxlingsbart kännetecken, samt

d) tillställa någon order eller annonskorrektur avseende kataloginföranden som inte uttryck-

ligen beställts.

2. Chabeuil AB skall ersätta Lokaldelen i Norden AB för dess rättegångskostnader med tret-

tiotvåtusentrehundratjugofyra (32 324) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:535) från

dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker. Av beloppet utgör 32 000 kr

ombudsarvode.
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YRKANDE, M.M.

Lokaldelen i Norden AB (Lokaldelen) har yrkat i enlighet med vad som anges i punkt 1 i

domslutet.

Chabeuil AB (Chabeuil) har förelagts att avge svaromål, men inte hörts av.

Marknadsdomstolen meddelade den 29 januari 2002 ett interimistiskt förbud i enlighet med

vad som förordnats i punkt 1 i domslutet.

GRUNDER OCH SAKOMSTÄNDIGHETER

Lokaldelen

Chabeuil, som driver med Lokaldelen konkurrerande verksamhet, utnyttjar vid sin mark-

nadsföring av ”LokalDelen” kärandens upparbetning och renommé hos företagen genom att

hänvisa till kärandens katalog med samma namn.

Lokaldelen är sedan många år etablerad på marknaden ifråga och har där inarbetat sin före-

tagskatalog ”Lokaldelen”. Vid marknadsföringen av sin katalog ger Chabeuil på olika sätt

sken av att man representerar käranden och dess katalog. Detta sker genom att man såväl i

order som vid telefonsamtal med bolaget anger det med käranden och kärandens katalog

förväxlingsbara namnet ”LokalDelen”. Chabeuil utnyttjar härigenom på ett otillbörligt sätt

namnlikheten mellan kärandens katalog och det egna katalognamnet för att dra nytta av

kärandens goda renommé. Vidare tillställer Chabeuil företag order och annonskorrektur om

införanden i sin katalog utan att införande uttryckligen beställts. Härigenom vilseleder Cha-

beuil företagen om deras betalningsskyldighet och om sin katalogs kommersiella ursprung.

Chabeuils agerande är otillbörligt och strider mot marknadsföringslagen (1995:450) (MFL)

och skall därför förbjudas.

Lokaldelen ger sedan många år ut lokala telefon- och företagskataloger i samarbete med

bl.a. företagar- och köpmannaföreningar. Katalogen heter ”Lokaldelen”. Bolaget säljer

marknadsföring till kundföretagen i form av annons- och andra utrymmen i katalogen. Ut-

rymmen i lokala och regionala telefon- och företagskataloger är med hänsyn till pris, funk-

tion och egenskaper normalt utbytbara sedda ur kundföretagens synvinkel. Lokaldelen ver-
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kar över hela landet. Det finns flera konkurrenter, den främsta är det i Teliakoncernen ingå-

ende bolaget Din Del AB som ger ut motsvarande telefonkataloger som heter Din Del.

Försäljningen av utrymmen i Lokaldelen sker bl.a. med hjälp av marknadsföringsavtal med

cirka 350 lokala och regionala företagar- och köpmannaföreningar. För att anpassa katalogen

till de lokala förhållandena på orten, bildas en katalogkommitté bestående av representanter

för Lokaldelen och representanter för föreningen. Föreningen erhåller viss årlig ekonomisk

kompensation från Lokaldelen för arbetet. Lokaldelens katalog är starkt inarbetad på mark-

naden sedan många år och bolaget är en av de äldsta katalogutgivarna i landet. Namnet på

Lokaldelens katalog är inarbetat på marknaden sedan 16 år tillbaka. De flesta företagare i

Sverige känner därför till Lokaldelen och dess katalog. Bolagets anseende på marknaden är

mycket gott.

På marknaden för lokala, regionala och andra företags- och telefonkataloger finns ett antal

olika företag och produkter. Inslagen av oseriösa katalogföretag och oseriösa försäljnings-

metoder är ett problem, vilket framgår av dagspress och branschtidningar. Lokaldelen har på

senare tid blivit kontaktad av flera företag, bl.a. Stiftelsen Sanna och Net IT AB, som bekla-

gat sig över att man erhållit order från Chabeuil utan att uttryckligen ha beställt införanden i

Chabeuils katalog. När företagen ringt till Chabeuil på det telefonnummer som anges i or-

dern har Chabeuil uppgett att man representerar Lokaldelen och dess katalog ”Lokaldelen”.

Chabeuil har uppträtt på ett sådant sätt att företagen förväxlat Chabeuil och dess katalog

”LokalDelen” med Lokaldelen och dess katalog ”Lokaldelen”.

Chabeuil har tillställt Stiftelsen Sanna och Net IT AB order med annonskorrektur utan att

dessa företag uttryckligen beställt införanden i Chabeuils katalog. Av dessa order framgår att

Chabeuil utger sig för att representera Lokaldelen och sälja införanden i Lokaldelens kata-

log. Chabeuil har på ett iögonenfallande sätt angett ”LokalDelen”, vilket är ett med Lokal-

delen och dess katalog ”Lokaldelen” direkt förväxlingsbart namn.

Lokaldelen har genom brev i oktober 2001 uppmanat Chabeuil att upphöra med den otill-

börliga marknadsföringen samt att bekräfta detta skriftligen. Chabeuil har emellertid inte

avhörts.

Redan år 1998 uppträdde ett annat företag på samma sätt som Chabeuil. Det företaget an-

vände sig av samma sorts orderformulär och samma adress som anges i Chabeuils orderfor-
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mulär. Sedan företagets tillskrivits i saken, uppgav detta att ingen vidare försäljning skulle

ske under namnet Lokaldelen. Lokaldelen vidtog därför inte några ytterligare åtgärder.

DOMSKÄL

Lokaldelen har som skriftlig bevisning åberopat order och annonskorrektur som Chabeuil

tillställt Stiftelsen Sanna och Net IT AB samt brev som Lokaldelen tillställt Chabeuil i an-

ledning av det i målet aktuella agerandet. Motsvarande handlingar beträffande det nyss om-

talade företaget som år 1998 uppträdde på samma sätt som Chabeuil har åberopats. Slutligen

har åberopats en tidskriftsartikel om Chabeuil och dess verksamhet.

Chabeuil har inte hörts av och har således inte bemött vad Lokaldelen anfört. Lokaldelens

uppgifter framstår som rimliga och vinner även stöd av de skriftliga order och orderbekräf-

telser som åberopats. Marknadsdomstolen finner att Lokaldelens uppgifter om såväl dess

egen verksamhet och ställning på marknaden som Chabeuils agerande får godtas och att

uppgifterna bör läggas till grund för bedömningen i målet.

Yrkandena 1 a) – c) tar sikte på Chabeuils användning av namnet ”LokalDelen” i sin mark-

nadsföring. Lokaldelen har gjort gällande att Chabeuil härigenom utnyttjar Lokaldelens upp-

arbetning och renommé genom att hänvisa till Lokaldelens katalog som sin egen samt att

Chabeuil också på ett otillbörligt sätt utnyttjar namnlikheten mellan katalognamnen.

Av Lokaldelens uppgifter framgår att Lokaldelen varit verksamt på marknaden för företags-

kataloger under en längre tid och därvid använt produktnamnet ”Lokaldelen” som benäm-

ning på sin företagskatalog samt att katalogen utarbetas i samarbete med näringsidkare i den

region eller ort som katalogen avser. Lokaldelen och dess katalog får därför antas vara täm-

ligen väl känd bland näringsidkare som är verksamma där katalogen förekommer. Chabeuils

användning av det klart förväxlingsbara namnet ”LokalDelen” som benämning på sin kata-

log i utskickade handlingar samt vid muntliga kontakter med andra företag innebär en up-

penbar risk att Chabeuils katalog förväxlas med Lokaldelens katalog och skapar oklarhet om

Chabeuils katalogs kommersiella ursprung. Marknadsföringen är i detta avseende vilsele-

dande och därmed otillbörlig.

Chabeuil har tillställt företag order och annonskorrektur innehållande bl.a. prisuppgifter trots

att företagen inte uttryckligen beställt något införande i dess katalog. Handlingarna har en
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sådan utformning att de kan uppfattas som att beställning skett och mottagarna vilseleds

härigenom om sin betalningsskyldighet (jfr prop. 1995/96:81 s 9ff). Förfarandet innebär en

överträdelse av förbudet i 12 § andra stycket MFL. Även yrkande 1 d) skall därför bifallas.

Vid denna utgång skall Chabeuil ersätta Lokaldelen för dess rättegångskostnader. Det  yrka-

de beloppet är skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Brita Swan, Per Eklund, Marianne Reuterskiöld

och Barbro Wickman-Parak. Enhälligt

Sekreterare: Göran Söderström


