
— obciążenie OHIM kosztami niniejszego postępowania i 
kosztami poniesionymi przed Izbą Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o 
unieważnienie prawa do wzoru: wzór produktu opisanego jako 
„wymienniki ciepła” — zarejestrowany wzór wspólnotowy nr 
1 618 703-0001 

Właściciel wzoru wspólnotowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego: 
ACV Manufacturing 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru: podnie
siono, że wzór nie spełnia wymogów art. 4 ust. 1 i 2 w 
związku z art. 5 i 6, a w szczególności art. 8 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych 

Decyzja Wydziału Unieważnień: unieważnienie zakwestionowa
nego zarejestrowanego wzoru wspólnotowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 25 ust. 1 lit. b) w związku z 
art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych. 

Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2013 r. — AIC 
przeciwko OHIM — ACV Manufacturing (Wkłady 

wymienników ciepła) 

(Sprawa T-616/13) 

(2014/C 24/65) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: AIC S.A. (Gdynia, Polska) (przedstawiciel: radca 
prawny J. Radłowski) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: ACV 
Manufacturing (Seneffe, Belgia) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 10 września 2013 r. w 
sprawie R 293/2012-3; 

— obciążenie OHIM kosztami niniejszego postępowania i 
kosztami poniesionymi przed Izbą Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o 
unieważnienie prawa do wzoru: wzór produktu opisanego jako 
„wkłady wymienników ciepła” — zarejestrowany wzór wspól
notowy nr 1 137 152-0001 

Właściciel wzoru wspólnotowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wzoru wspólnotowego: 
ACV Manufacturing 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru: podnie
siono, że wzór nie spełnia wymogów art. 4 ust. 1 i 2 w 
związku z art. 5 i 6, a w szczególności art. 8 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych 

Decyzja Wydziału Unieważnień: unieważnienie zakwestionowa
nego zarejestrowanego wzoru wspólnotowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 25 ust. 1 lit. b) w związku z 
art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych. 

Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2013 r. — AIC 
przeciwko OHIM — ACV Manufacturing (Wkłady 

wymienników ciepła) 

(Sprawa T-617/13) 

(2014/C 24/66) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: AIC S.A. (Gdynia, Polska) (przedstawiciel: radca 
prawny J. Radłowski) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: ACV 
Manufacturing (Seneffe, Belgia)
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