Soudní zákaz prodeje klíčů STAR RS.

Dne 9. 4. 2015 společnost ASSA ABLOY obdržela usnesení o vydání
předběžného opatření vydané Městským soudem v Praze, které
zakazuje společnosti H&B Group s.r.o. prodej a úpravu
polotvarů klíčů STAR RS do cylindrických vložek FAB 100RS
a FAB 200RS. Důvodem je možné porušení práv společnosti ASSA
ABLOY z registrovaného užitného vzoru, které bylo potvrzeno zprávou
nezávislého soudního znalce, a s tím související hrozba vzniku závažné
škody.
Předběžné opatření je v tuto chvíli závazné pro společnost H&B Group
s.r.o., jeho vydání je ale jasnou deklarací, že všechny další osoby, které
se pokusí polotvarů klíčů STAR RS uvádět na trh nebudou jednat v dobré
víře a mohou být postiženy podle předpisů na ochranu průmyslového
vlastnictví. Pokud byste se stali svědky porušení předběžného opatření,
informuje nás na níže uvedených kontaktech.
Vzhledem k tomu, že je naší prioritou zabránit případným škodám třetích
stran, doporučujeme vám až do vyřešení soudního sporu klíče STAR
nenakupovat, nedistribuovat a neuvádět dále na trh. Případně zvažte,
zda není možné již nakoupené polotovary vrátit prodávajícímu.
Upozorňujeme rovněž, že k obraně před jakoukoliv distribucí klíčů STAR
na trhu využijeme všech prostředků právní ochrany, které máme
k dispozici, a to včetně prostředků trestněprávních.
V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na níže uvedené
kontakty, kde obdržíte vysvětlení veškerých technických detailů.
jan.hrncir@assaabloy.cz – 602 / 155 191
V případě vašeho zájmu o osobní setkání Vás po předchozí dohodě rádi
přijmeme na pražské centrále společnosti ASSA ABLOY a poskytneme
vám kompletní poradenství v této závažné situaci. Závěrem vám
děkujeme za vaši podporu, důvěru a poskytnuté informace.
Přemysl Kos
jednatel společnosti ASSA ABLOY, s.r.o.
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