
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 grudnia 2005 r.
— BIC przeciwko OHIM

(Sprawa T-262/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Trójwymiarowy znak towa-
rowy w kształcie zapalniczki krzesiwowej — Bezwzględna
podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający —
Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 —
Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania —

Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2006/C 60/74)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BIC SA (Clichy, Francja) [Przedstawiciele: adwo-
kaci M.-P. Escande i A. Guillemin]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Przedstawiciel:
A. Folliard-Monguiral, przedstawiciel]

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej
OHIM z dnia 6 kwietnia 2004 r. (sprawa R 468/2003-4)
dotyczącej rejestracji trójwymiarowego znaku towarowego
w kształcie zapalniczki krzesiwowej w charakterze wspólnoto-
wego znaku towarowego

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 251 z 9.10.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 grudnia 2005 r.
— BIC przeciwko OHIM

(Sprawa T-263/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Trójwymiarowy znak towa-
rowy w kształcie zapalniczki elektronicznej — Bezwzględna
podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający —
Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 —
Charakteru odróżniający uzyskany w następstwie używania

— Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2006/C 60/75)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BIC SA (Clichy, Francja) [Przedstawiciele: adwo-
kaci M.-P. Escande i A. Guillemin]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Przedstawiciel:
A. Folliard-Monguiral, przedstawiciel]

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej
OHIM z dnia 6 kwietnia 2004 r. (sprawa R 469/2003-4)
dotyczącej rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego
trójwymiarowego znaku towarowego w kształcie zapalniczki
elektronicznej

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 251 z 9.10.2004

11.3.2006C 60/38 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


