
Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2011 r. — Imagion 
przeciwko OHIM (DYNAMIC HD) 

(Sprawa T-463/08) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego DYNAMIC HD — Bezwzględne 
podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniają
cego — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następ
stwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i 

art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)) 

(2011/C 238/21) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Imagion AG (Trierweiler, Niemcy) (przedstawi
ciel: adwokat H. Blatzheim) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: S. 
Schäffner, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 13 
sierpnia 2008 r. (sprawa R 488/2008-4) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia słownego DYNAMIC HD jako wspólnotowego 
znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Imagion AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2011 r. — i-content przeciwko 
OHIM (BETWIN) 

(Sprawa T-258/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego BETWIN — Bezwzględne 
podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — 
Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 
— Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — 

Artykuł 49 WE) 

(2011/C 238/22) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland 
(Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: początkowo A. Nordemann, 
adwokat, następnie A. Nordemann i T. Boddien, adwokaci) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: S. 
Schäffner, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwo 
ławczej OHIM z dnia 4 maja 2009 r. (sprawa R 1528/2008-4) 
dotyczącej wniosku o rejestrację oznaczenia słownego BETWIN 
jako wspólnotowego znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 4 maja 2009 r. (sprawa 
R 1528/2008-4) w zakresie obejmującym usługi inne niż usługi 
dotyczące „opracowywania pomysłów w zakresie imprez, gier, 
loterii, zawodów, bali, gier losowych, konkursów; opracowywania, 
organizacji i prowadzenia gier, loterii, zawodów, bali, gier loso
wych, wszelkiego rodzaju konkursów; sal gier; korzystania z kasyn; 
usług ośrodków sportowych, gier, zakładów i loterii w tym w 
internecie; udostępniania sprzętu sportowego, przeznaczonego do 
gier, zakładów i loterii w tym w internecie; korzystania z sal 
gier; udostępniania interaktywnych gier informatycznych; prowa
dzenia i organizacji kasyn, gier hazardowych, gier karcianych, 
zakładów, zakładów sportowych, gier umiejętnościowych, auto
matów z grami; korzystania z kasyn, korzystania z sal gier; 
korzystania z zakładów bukmacherskich i z wszelkiego rodzaju 
loterii”, należące do klasy 41 Porozumienia nicejskiego dotyczącego 
międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji 
znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami oraz usługi 
dotyczące „opracowywania pomysłów w zakresie imprez, gier, 
loterii, zawodów, bali, gier losowych, konkursów związanych z 
biznesem, organizacją i reklamą” należące do klasy 35 tego poro
zumienia. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 205 z 29.8.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2011 r. — Audi i Volkswagen 
przeciwko OHIM (TDI) 

(Sprawa T-318/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego TDI — Bezwzględna podstawa 
odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru 
odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — 
Artykuł 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 207/2009 — Artykuł 75 i art. 76 ust. 1 rozporządzenia 

nr 207/2009) 

(2011/C 238/23) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Audi AG (Ingolstadt, Niemcy) i Volkswagen AG 
(Wolfsburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat P. Kather) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. 
Schneider, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 
maja 2009 r. (sprawa R 226/2007-1), dotyczącą rejestracji 
oznaczenia słownego TDI jako wspólnotowego znaku towaro
wego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Audi AG i Volkswagen AG zostają obciążone kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 267 z 7.11.2009.
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