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Działając z upoważnienia Robin Sp. z o.o. zawiadamiam, że mój Mocodawca z
przykrością odnotował fakt naruszenia przez Pana jego interesów poprzez dystrybucję
produktów pod nazwą ROBEX oraz STORED. Reprezentowana przeze mnie spółka od wielu lat
zajmuje się produkcją i dystrybucją środków dezynfekcyjnych o nazwach: ROBIX, STORAD. Są
to produkty sztandarowe, a przychody z ich sprzedaży stanowią znaczną część ogólnych
przychodów Robin. Przez lata obecności na rynku w/w produkty zyskały renomę wśród
klientów i są przez nich intuicyjnie kojarzone z moim Mocodawcą. Wprowadzane przez Pana
do obrotu w/w środki dezynfekcyjne posiadają opakowania, które w zwykłych warunkach tego
obrotu mogą wprowadzić odbiorców w błąd co do ich pochodzenia. Owe produkty zawierają
niemalże identyczne opakowania, jak te stosowane przez Robin, co jest w oczywisty sposób
szkodliwe dla mojego Mocodawcy i naraża go na wysokie straty. Po pierwsze, butelki, w
których znajdują się preparaty pochodzą od tego samego producenta, tj. INFERNO S.A.. i mają
te same kolory, jak butelki stosowane przez mojego Mocodawcę. Po drugie, nazwy produktów
nie pozwalają na dostateczne ich odróżnienie i mogą stwarzać u klientów mylne wyobrażenie
o źródle ich pochodzenia. Po trzecie, stosowana przez Pana etykieta jest łudząco podobna do
etykiety na produktach Robin. Dotyczy to rozmieszczenia informacji o produkcie, układu
graficznego oraz zastosowanej kolorystyki.
Mając na uwadze zakres podobieństwa pomiędzy poszczególnymi elementami opakowań oraz
pokrewieństwo między rodzajem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej można
wnioskować, że mamy do czynienia z naśladownictwem opakowań produktów, co zgodnie z art.
10 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153 poz. 1503 – tekst jednolity), stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

W związku z powyższym, w imieniu mojego Mocodawcy, na podstawie art. 18 ust.1
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wzywam Pana do:
1/ natychmiastowego zaprzestania wprowadzania do obrotu produktów ROBEX i
STORAD,
2/ podjęcia działań niezbędnych do wycofania z obrotu w/w produktów, których
opakowania naruszają interesy Robin,
3/ zniszczenia już wyprodukowanych, a nie wprowadzonych do obrotu opakowań,
4/ niezwłocznej zmiany nazw oraz opakowań produktów ROBEX oraz STORAD, w
sposób umożliwiający wyraźne odróżnienie ich od produktów Robin.
Niniejsze pismo proszę traktować jako wezwanie do dobrowolnego spełnienia żądania w
rozumieniu art. 47912 kodeksu postępowania cywilnego.
Do dnia 15.04.2009 r. oczekuję na Pana oświadczenie o uznaniu w całości
przedstawionych żądań wraz z określeniem terminu ich spełnienia. W tym samym terminie
oczekuję Pańskiej propozycji finansowej tytułem naprawienia szkody wyrządzonej Robin Sp. z
o.o. W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego terminu, przedmiotowa sprawa zostanie
skierowana na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania powyższych żądań
wraz z dodatkowym roszczeniem odszkodowawczym za szkody wyrządzone mojemu
Mocodawcy wskutek Pańskich bezprawnych działań.
Niezależnie od powyższego, pragnę poinformować, że Pańskie działania stanowią również
przestępstwo, które zgodnie z art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest
zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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