Raport

Figury sp. z o.o. z siedzibą w Okręgu

za okres od 1 do 30 września 2018 roku

z monitoringu znaków towarowych

Legenda:
czerwony – wysokie ryzyko konfuzji (rekomendacja działania)

żółty – średnie ryzyko konfuzji

biały – niskie ryzyko konfuzji

Komentarz do raportu

Figury sp. z o.o. z siedzibą w Okręgu

za okres od 1 do 30 września 2018 roku

z monitoringu znaków towarowych

Stopień kolizyjności znaków ocenia się w oparciu o dwa kryteria – identyczności lub podobieństwa towarów, dla których znaki zostały
zgłoszone oraz identyczności lub podobieństwa samych oznaczeń. Dodatkowo, ujawnione w badaniu znaki należą do kategorii znaków
graficznych, w związku z czym przy badaniu podobieństwa samych oznaczeń opieramy się o płaszczyznę wizualną oraz konceptualną
(znaczeniową) ocenianych znaków towarowych.

1.
BADANY ZNAK

KOLIZYJNY ZNAK

TOWARY: bluzy
Klasa 25

TOWARY: odzież
Klasa 25

Wysokie ryzyko konfuzji
Pierwszy znak towarowy

został zastrzeżony dla „bluz”, natomiast późniejszy znak

został przeznaczony do oznaczania bardziej

ogólnej kategorii towarów - „odzieży”. Należy przy tym pamiętać, że kwalifikacja identyczności towarów jest uzasadniona, gdy towary
objęte wnioskiem o rejestrację znaku towarowego
W ocenianej sytuacji, późniejszy znak towarowy
towarowy

należą do bardziej ogólnej kategorii niż wcześniejszy znak towarowy

.

został zastrzeżony dla bardziej ogólnej kategorii – „odzieży”, natomiast znak

dla „bluz”. W związku z czym, towary, dla których znaki zostały zastrzeżone są identyczne. Dodatkowo, ryzyko pomyłki

pomiędzy znakami potęguje bardzo duże podobieństwo wizualne samych ocenianych znaków towarowych opartych o tą samą
koncepcję z identycznymi pierwszymi dwoma częściami znaku i bardzo podobną końcówką oznaczenia.

Komentarz do raportu

Figury sp. z o.o. z siedzibą w Okręgu
za okres od 1 do 30 września 2018 roku

z monitoringu znaków towarowych
Rekomendowane działania:
Z uwagi na wysokie ryzyko konfuzji Państwa znaku

ze zgłoszonym znakiem towarowym

rekomendujemy złożenie sprzeciwu

wobec zgłoszenia unijnego znaku towarowego przed Urzędem Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej.
TERMIN: 22.11.2018

2.
BADANY ZNAK

KOLIZYJNY ZNAK

TOWARY: bluzy
Klasa 25

TOWARY: bluzy
Klasa 25

Średnie ryzyko konfuzji
Towary, dla których zostały zastrzeżone znaki są identyczne (bluzy – bluzy). Przy czym, na niższy stopień ryzyka konfuzji pomiędzy
znakami wpływa mniejsze podobieństwo znaków na płaszczyźnie wizualnej. Znaki zostały zaprojekowane w oparciu o
trzyelementową koncepcję, wywierającą podobne ogólne wrażenie na odbiorcy, potęgowane przez pierwszy, identyczny człon
badanych znaków (trójkąt). Jednak, występujące pomiędzy znakami różnice, powinny zasugerować świadomemu i uważnemu
odbiorcy, że ma do czynienia z innymi znakami towarowymi. W związku z czym, ryzyko pomyłki pomiędzy znakami zostało
zakwalifikowane na poziomie średnim.

Komentarz do raportu

Figury sp. z o.o. z siedzibą w Okręgu
za okres od 1 do 30 września 2018 roku

z monitoringu znaków towarowych
Rekomendowane działania:
Z uwagi na średnie ryzyko konfuzji Państwa znaku

ze zgłoszonym znakiem towarowym

rekomendujemy złożenie sprzeciwu

wobec zgłoszenia krajowego znaku towarowego przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli Państwa znak
odgrywa duże znaczenie gospodarcze w prowadzonej przez Państwo działalności, ma ugruntowaną znajomość na rynku,
charakteryzuje się dużą rozpoznawalnością oraz renomą.
TERMIN: 14.12.2018

3.
BADANY ZNAK

KOLIZYJNY ZNAK

TOWARY: bluzy
Klasa 25

TOWARY: kapcie
Klasa 25

Niskie ryzyko konfuzji
Chociaż znaki towarowe zostały zgłoszone dla podobnych towarów – bluzy oraz kapcie oba w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej, to
rozbieżności na płaszczyźnie wizualnej znaków świadczą o niskim ryzyku wprowadzenia odbiorców w błąd.
Rekomendowane działania:
Nie podejmujemy żadnych działań. Znaki mogą pokojowo funkcjonować na rynku.

