
— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Aava Mobile Oy 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„AAVA CORE” dla towarów i usług z klas 9, 38 and 42 — 
zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 9 712 811 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
wspólnotowy znak towarowy nr 6 551 626 „JAVA” dla 
towarów i usług z klas 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 i 45; 
powszechnie znany we wszystkich państwach członkowskich 
Unii Europejskiej znak towarowy „JAVA” dla towarów i usług 
z klas 9, 38 i 42 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2013 r. — The Tea 
Board przeciwko OHIM — Delta Lingerie (Darjeeling) 

(Sprawa T-624/13) 

(2014/C 45/64) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: The Tea Board (Kalkuta, Indie) (przedstawiciel: 
adwokat A. Nordemann) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Delta 
Lingerie (Cachan, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 17 września 2013 r. w 
sprawie R 1504/2012-2; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: druga strona postępo
wania przed Izbą Odwoławczą 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
koloru zielonego zawierający element słowny „Darjeeling” dla 
klas 25, 35 i 38 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towaro
wego nr 9 466 269 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: wspólny 
słowny wspólnotowy znak towarowy nr 4 325 718 DARJEE
LING dla towarów z klasy 30, wspólny graficzny wspólnotowy 
znak towarowy nr 8 674 327 zawierający element słony „DAR
JEELING” dla towarów z klasy 30 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 
rozporządzenia o wspólnotowym znaku towarowym 

Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2013 r. — The Tea 
Board przeciwko OHIM — Delta Lingerie (Darjeeling 

collection de lingerie) 

(Sprawa T-625/13) 

(2014/C 45/65) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: The Tea Board (Kalkuta, Indie) (przedstawiciel: 
adwokat A. Nordemann) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Delta 
Lingerie (Cachan, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 17 września 2013 r. w 
sprawie R 1502/2012-2;
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— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Druga strona postępo
wania przed Izbą Odwoławczą 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
w kolorze zielonym zawierający element słowny „Darjeeling 
collection de lingerie” dla towarów i usług z klas 25, 35 i 38 
— zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 9 466 228 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
wspólnotowy znak wspólny nr 4 325 718 „DARJEELING” dla 
towarów z klasy 30; graficzny wspólnotowy znak wspólny nr 
8 674 327 zawierający element słowny „DARJEELING” 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu. 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania. 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 
rozporządzenia nr 207/2009w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2013 r. — The Tea 
Board przeciwko OHIM — Delta Lingerie (DARJEELING 

collection de lingerie) 

(Sprawa T-626/13) 

(2014/C 45/66) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: The Tea Board (Kalkuta, Indie) (przedstawiciel: 
adwokat A. Nordemann) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Delta 
Lingerie (Cachan, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 17 września 2013 r. w 
sprawie R 1501/2012-2; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Delta Lingerie 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „Darjeeling collection de lingerie” 
dla klas 25, 35 i 38 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towa
rowego nr 9 468 463 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
wspólnotowy znak wspólny nr 4 325 718 „DARJEELING” dla 
towarów z klasy 30; graficzny wspólnotowy znak wspólny nr 
8 674 327 zawierający element słowny „DARJEELING” 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2013 r. — The Tea 
Board przeciwko OHIM — Delta Lingerie (Darjeeling) 

(Sprawa T-627/13) 

(2014/C 45/67) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: The Tea Board (Kalkuta, Indie) (przedstawiciel: 
adwokat A. Nordemann) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Delta 
Lingerie (Cachan, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 11 września 2013 r. w 
sprawie R 1387/2012-2;
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