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Hänvisning till beteckningen OilQuick på snabbkopplingar för olja 
Steelwrist AB    
 
Vi skriver till er på uppdrag av Steelwrist AB och hänvisar till ert brev av den 8 maj 
2017. 
 
Hänvisningarna som görs i Steelwrist pressmeddelande 26 april 2017 till OilQuick 
görs med en korrekt och mycket tydlig hänvisning redan i ingressen att detta är ”ett 
varumärke ägt av OilQuick AB, Hudiksvall, Sverige”. 
 
Syftet med pressmeddelandet är att förklara för marknaden att Steelwrist 
tillhandahåller kompatibla produkter. Inte heller detta är otillåtet eftersom det är en 
faktisk och korrekt omständighet dvs en helt vederhäftig upplysning.  

Av EU-varumärkesförordningens citatregel framgår att:  

 
Ett EU-varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksam-
het använda 

a) tredje mans namn eller adress, om denne är en fysisk person, 
b) tecken eller upplysningar som saknar särskiljningsförmåga eller som avser va-
rornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ur-
sprung, tidpunkten för framställande eller utförande eller andra egenskaper, 
c) EU-varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som EU-
varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om användning av det varu-
märket är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt 
som tillbehör eller reservdelar. 

 

 
Beteckningen OQ är inte ett registrerat varumärke och knappast heller inarbetat. 
Tvärtom är det en allmänt tillgänglig beteckning för en visst i branschen välkänd typ 
av koppling, dvs beteckningen är generisk eller degenererad. 
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Nedan är ett utdrag ur en broschyr som illustrerar en sedvänja i branschen att 
använda denna typ av korta produktreferenser för att beteckna ett visst tekniskt 
utförande skilt från eventuell beteckning av kommersiellt ursprung (vilket ursprung 
t.o.m. kan ha fallit i glömska över tid). Avsändaren av prislistan nedan är inte den 
som lanserat de olika tekniska principerna bakom snabbfästen HS03, SMP3 eller 
CW10 men levererar likväl snabbfästen kompatibla med dessa i kombination med 
visst styrsystem. Situationen är analog med den för OQ. 
 

 
 
Ur marknadens perspektiv är det centralt med korrekt och vederhäftig information till 
en köpare och enligt den i EU-området helt centrala principen om fri rörlighet av varor 
och tjänster är det naturligtvis viktigt att det inte förekommer något missbruk av en 
dominerande ställning. Att hindra konkurrens genom att försöka förbjuda någon att 
erbjuda marknaden ett bredare sortiment av fullt kompatibla produkter är helt i strid 
mot konkurrensrätten. Faktum är att enbart ert brev till Steelwrist den 8 maj skulle 
kunna betraktas som en otillbörlig marknadsåtgärd syftande till att stänga ute legitima 
produkter från marknaden. 
 
Pressmeddelandet har ett budskap att Steelwrist i en positiv anda vill försöka bygga 
vidare på en standard snarare än att få försvaga standarden genom förekomst av en 
flora av olika kopplingsvarianter. Steelwrist avser inte sluta med dessa ansträngning-
ar som är till gagn för marknaden som helhet och även för er uppdragsgivare 
OilQuick AB, med mindre att det finns utomordentligt starka skäl för detta. 
 
Med vänliga hälsningar, 
BERGENSTRÅHLE & PARTNERS 
 
 
Gunnar Hjalt 


