
A Törvényszék 2010. március 4-i ítélete — Monoscoop 
kontra OHIM (SUDOKU SAMURAI BINGO) 

(T-564/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — A SUDOKU SAMURAI BINGO 
közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — 
Leíró jelleg — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének 
c) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekez

désének c) pontja)”) 

(2010/C 113/68) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Monoscoop BV (Alkmaar, Hollandia) (képviselő: A. 
Canela Giménez ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: Ó. Mondéjar Ortuño 
meghatalmazott) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által (az R 816/2008-2. 
sz. ügyben), a SUDOKU SAMURAI BINGO szómegjelölés 
közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2008. 
szeptember 30-án hozott határozattal szemben benyújtott 
kereset 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Monoscoop BV-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Törvényszék 2010. március 9-i ítélete — Euro- 
Information kontra OHIM (EURO AUTOMATIC CASH) 

(T-15/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Az EURO AUTOMATIC CASH 
közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — 
Megkülönböztető képesség hiánya — A 40/94/EK rendelet 7. 
cikke (1) bekezdésének b) pontja (helyébe lépett a 
207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja) 
— Leíró jelleg — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdé
sének c) pontja (helyébe lépett a 207/2009/EK rendelet 7. 

cikke (1) bekezdésének c) pontja)”) 

(2010/C 113/69) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Européenne de traitement de l'information (Euro-Infor
mation) (Strasbourg, Franciaország) (képviselő: A. Grolée 
ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral 
meghatalmazott) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az „EURO AUTO
MATIC CASH” szómegjelölés közösségi védjegyként történő 
lajstromozása iránti kérelem tárgyában 2008. november 18-án 
hozott határozata (R 70/2006-4. sz. ügy) ellen benyújtott 
kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik 
fellebbezési tanácsának az R 70/2006-4. sz. ügyben 2008. 
november 18-án hozott határozatát. 

2. Az OHIM viseli a felek részéről a Törvényszék előtti eljárásban 
felmerült költségek négyötöd részét. 

3. Az Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) 
viseli a felek részéről a Törvényszék előtti eljárásban felmerült 
költségek egyötöd részét.
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