
Gdańsk, 21 luty , 2011

Szanowni Państwo, 

W związku z nagminnym  pojawianiem się na rynku anten upodobnionych zewnętrznie do 

oryginalnych  anten,  a  także  anten oznaczonych  nazwami upodobnionymi  do znaku 
towarowego President  (przykładowo  jako:  Presenter,  Prezenter,  Premier)   mając  na 

względzie  dobro  dystrybutorów President  E.  P.  Sp.  z  o.o.   oraz  zaufanie  okazywane 

Państwu przez nabywców urządzeń i akcesoriów CB , pragniemy poinformować, że:

Przedsiębiorstwo  President  Electronics  Poland   Sp.  z  o.o.  jest  jedynym 
dystrybutorem oryginalnych anten : Alabama, Alaska, Carolina, Colorado, Dakota, 
Florida, Super Florida, Gamma 90, Georgia, Super Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, 
Kentucky,  Maryland,  Michigan,   Minilog,  Missisipi,  Missouri,  ML-145,  MS-145 CN, 
Ohio, Super Ohio, Ohio Fix, Oregon, Texas Pl, Vermont, Wa-27,  Washington.
oraz współwłaścicielem i uprawnionym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do znaku 
towarowego President za numerem R - 70967 w klasach : 09, 38 .

Zaś  anteny  upodobnione  zewnętrznie  do anten  President  oraz  oznaczone  w  sposób 

podobny do znaku President, stanowią towary, za które producent President  E. P. Sp. z 
o.o. nie ponosi odpowiedzialności i które nie podlegają reklamacji.



Pragniemy  z  całą  mocą  podkreślić,  że  działania  osób  oferujących,  a  także 
dokonujących dystrybucji anten oznaczonych w sposób podobny do zastrzeżonego 
przez President E. P. Sp. z o.o. znaku towarowego są sprzeczne z prawem i stanowią 
naruszenie praw wyłącznych do znaku towarowego należącego do President E. P. 
Sp. z o.o. na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej, zaś upodabnianie 
wyglądu zewnętrznego anten do oryginalnych produktów  Grupy President jest nie 
tylko  czynem  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji,  ale  stanowić  może  naruszenie  praw  autorskich  Grupe 
President  Electronics  w  rozumieniu  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach 
pokrewnych.

Ponadto, niezgodnym i zakazanym przez prawo czynem jest używanie (także w ofertach 

handlowych,  w  tym prezentowanych  za  pośrednictwem Internetu)  znaków towarowych 

należących do President E. P. Sp. z o.o. lub podobnych do nich oznaczeń w odniesieniu 

do  towarów  konkurencyjnych  w  celu  wprowadzenia  w  błąd  partnera  handlowego  lub 

konsumenta.  Tego typu praktyki nie tylko naruszają dobre obyczaje handlowe, są czynami 

nieuczciwej konkurencji i nieuczciwymi praktykami rynkowymi, ale mogą również zostać 

zakwalifikowane  przez  organy  ścigania  jako  czyny  polegające  na  świadomym 

wprowadzeniu  nabywcy  w  błąd  przy  zakupie  towaru  (niekorzystne  rozporządzenie 

mieniem  w  celu  osiągnięcia  przez  sprawcę  korzyści  majątkowej to  jest  oszustwo  w 

rozumieniu przepisów kodeksu karnego). 



Mając powyższe na uwadze, chcąc Państwa uchronić przed potencjalnymi roszczeniami 

wprowadzonych w błąd nabywców anten,  prosimy o przekazanie niniejszej   informacji 

Państwa  partnerom   handlowym,  a  także  o  zgłaszanie  zauważonych  przez  Państwa 

naruszeń na adres: naruszenie@president.com.pl .

Pragniemy  Państwa  zapewnić,  że  wobec  wszystkich  podmiotów  stosujących  wyżej 

opisane praktyki zostaną w najbliższym czasie podjęte daleko idące kroki prawne łącznie z 

powiadomieniem  organów  ścigania,  jak  i  urzędów  właściwych  do  przeprowadzania 

stosownych działań wyjaśniających.

Z poważaniem

     Agnieszka Przyborska - Bojanowska
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