DATUM:_____________________ WIPO:s ärendenummer: #__________________
SVAR angående Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande för domännamnet/en:
<

.se>

Fyll i svarsmallen nedan och skicka in den via e-post till: domain.disputes@wipo.int
För övriga frågor, var god ring +41 (0)22 338 8247 eller skicka e-post till: arbiter.mail@wipo.int
1. GRUNDUPPGIFTER PARTER
1.1 Domännamnsinnehavare
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress, postnummer och postadress
Land

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress
1.2 Ombud (anges i förekommande fall)
Namn/Företag
Adress, postnummer och postadress
Land

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress
1.1 Sökande (**VAT-nr är obligatoriskt uppgift för icke-svenska företag inom EU)
Namn/Företag

Företagstyp (ange om småföretag eller dylikt)

Personnummer/Organisationsnummer

VAT-nr/Momsregistreringsnummer**

Adress, postnummer och postadress
Land

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress för Sökandes domänkontakt (gärna en funktionsadress)
1.3 Ombud (anges i förekommande fall)
Namn/Företag
Adress, postnummer och postadress
Land
E-postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

2. FRÅGOR RÖRANDE TVISTLÖSARE Innehavaren måste kryssa i en av rutorna nedan:

 Sökanden har begärt att ärendet ska prövas av en tvistlösare och Domännamnsinnehavaren godtar härmed att ansökan prövas av en tvistlösare.

 Sökanden har begärt att ärendet ska prövas av tre tvistlösare och Domännamnsinnehavaren godtar att ansökan prövas av tre tvistlösare samt utser härmed till tvistlösare
(namn): _____________________________________________________
En lista över namnen på tvistlösare för toppdomänen .se finns publicerat av WIPO:
https://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.jsp?code=seDRP

 Sökanden har begärt att ärendet ska prövas av en tvistlösare. Domännamnsinnehavaren
begär att ansökan ska prövas av tre tvistlösare och utser härmed till tvistlösare
(namn): _____________________________________________________
Domännamnsinnehavaren får välja en av de tre tvistlösarna, och kan inkludera upp till tre
förslag på tvistlösare. Namnen på tvistlösare för toppdomänen .se finns publicerat av WIPO:
https://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.jsp?code=seDRP
Om Domännamnsinnehavaren begär att ansökan ska prövas av tre tvistlösare, har en avgift
om (summa):

kronor inklusive moms, den (datum):

betalats in till Internetstiftelsen genom insättning/inbetalning på/via av Internetstiftelsen anvisat
bankkonto/bankgiro.
Eventuell återbetalning av en del av ansökningsavgiften kan komma att göras till Domännamnsinnehavaren under vissa omständigheter (mer information finns på Internetstiftelsens webbplats).
Internetstiftelsen kommer i så fall att kontakta Domännamnsinnehavaren.

3. SAKEN
3.1 Yrkande
Domännamnsinnehavaren (vänligen kryssa i en ruta)


medger
bestrider

bifall till Sökandens yrkande.

3.2 Omständigheter (för mer plats att skriva, bifoga gärna separat bilaga)
Domännamnsinnehavaren svarar härmed på de omständigheter som presenterats i Ansökan:

3.2.1 Huruvida Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet1 vilken
har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt

3.2.2 Huruvida Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

3.2.3 Huruvida Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet

1 Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren är en rättighet “ett varukännetecken; ett näringskännetecken; ett efternamn; ett
konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden); en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk;
ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller ett namn på statlig myndighet som tas
upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess
vedertagna förkortning”.

3.3 Bevisning (för mer plats att skriva, bifoga gärna separat bilaga)

3.4 Bilagor

Ort och datum

Underskrift

Roll, till exempel innehavare, firmatecknare
eller ombud

Namnförtydligande
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