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Ursprungliga frågeställningar

• Frågeställningar Lagar

• Stulna produkter Brottsbalken (”BRB”)

Marknadsföringslagen (”MFL”)

• Piratkopior Varumärkeslagen (”VML)

MFL 

• Otillåten parallellimport VML

MFL



Ursprungliga frågeställningar

• Frågeställningar Lagar

• Laglig parallellimport 

• Märknings fel MFL

• Selektiv distribution Avtalsfråga



Ursprungliga frågeställningar

Frågeställningar Lagar

Marknadsföringspåståenden

• Vilseledande påståenden MFL

• Felaktiga jämförelsepriser MFL

• ”Auktoriserad återförsäljare” MFL



Resultat från testköp och granskning

• Felaktig/avsaknad märkning

• Avsaknad av varningstexter

• Manipulerade/borttagna/ändrade tillverkningsnummer och/eller koder

• Förbjuden ingrediens

• Otillåten parallellimport

• Vilseledande marknadsföringspåståenden

• Brott mot konsumentkreditlagen



Resultat från testköp och granskningen

Exempel på vilseledande påståenden

• ”Bästa hårborstarna” 

• “Alla produkter är av högsta kvalitet

• “Självklart är produketerna inte djurtestade

• “Alla varor vi säljer är precis samma som du hittar i vanliga butiker”

Av formella skäl har målen och ärendena drivits av KoHF:s

servicebolag, KTF Organisation AB (”KTF”)
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Vivamondo

• Vivamondo Limited registrerat i Hong Kong. 

• Registrerad filial i Sverige, Vivamondo Limited Hong Kong filial. 

• Bedriver försäljning av bland annat kosmetika och 

kroppsvårdsprodukter över internet via hemsidan www.vivamondo.se.

• KTF och medlemsföretag väckte talan om otillåten parallellimport från 

länder utanför EES

• Vivamondo invände att svensk domstol inte kunde pröva frågan 

• Svensk domstol har behörighet, NJA 2015 s. 798.

http://www.vivamondo.se/


• Dom 23 december 2016, PMT 8651-12

• Vivamondo förbjuds vid vite om 750 000 kr att marknadsföra vissa 

varumärken i den mån varorna inte har förts ut på marknaden inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") av 

rättighetshavaren själv eller med dennes samtycke

• Vivamondo ska betala rättegångskostnaderna varvid verkställande 

direktören är soldiriskt ansvarig för viss del av kostnaderna 
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Varningstexter, 

märkning m.m. 

på svenska saknas

Understrukna 
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enligt Bilaga III



PMT 11078-16

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Brands4Hair ApS vid vite om 

1 000 000 kr förbjuds att marknadsföra kosmetiska produkter med 

aerosolbehållare och brandfarliga kosmetiska produkter som saknar 

erforderlig märkning på svenska språket på sätt som skett eller väsentligen 

samma sätt

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Brands4Hair ApS vid vite om  

1 000 000 kr förbjuds att marknadsföra kosmetiska produkter som utgör 

hårfärgningsmedel där produkterna om saknar erforderlig märkning på 

svenska språket på sätt som skett eller väsentligen samma sätt



Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Brands4Hair ApS

vid vite av 1 000 000 kr att vid marknadsföring av kosmetiska 

produkter och hårvårdsprodukter, på sätt som skett, använda 

formuleringarna

a) ”Spara massor av pengar på våra kvalitetsprodukter”,

b) ”Marknadens bästa märken till starka priser”,

c) ”Vi ger dig mer för pengarna”,

d) ”Ger dig marknadens bästa pris”,

e) ”Helt enkelt marknadens lägsta priser”,

f) ”Erbjuda marknadens bästa priser”,

PMT 11078-16



g) ”Ord.pris”,

h) ”Webpris”,

i) ”Normalpris”,

j) ”Vejledende priser” och

k) ”Har […] sparet”

eller väsentligen samma formuleringar om så 

inte är fallet.

PMT 11078-16



Brands4Hair ApS ska ersätta KTF för sina rättegångskostnader.

PMT 11078-16



BEAUTY PLANET

• På websidan www.beautyplanet.se marknadsfördes bl.a. kosmetiska 

och hygieniska produkter till konsumenter. 

• KTF stämde bolaget som bedrev verksamheten på websidan för 

försäljning av olagliga och felmärkta produkter. 

• Under tiden målet pågick såldes www.beautyplanet.se till ett annat 

bolag. Därefter byte även det bolag som sålt websidan ägare. 

• De nya ägarna till säljarbolaget tog därefter fullt ansvar för de 

kostnader KTF haft och förband sig vid vite att inte i framtiden 

marknadsföra olagliga eller felmärkta kosmetiska produkter.

http://www.beautyplanet.se/
http://www.beautyplanet.se/


NORDIC FEEL

• På websidan www.nordicfeel.se marknadsfördes bl.a. kosmetiska och 

hygieniska produkter till konsumenter. 

• KTF stämde bolaget som bedrev verksamheten på websidan för 

försäljning av bristfälligt märkta produkter. 

• Under tiden målet pågick byte det bolag som bedrev websidan ledning. 

Bolaget införde kvalitetskontroller och samarbeten för att hindra att 

bristerna skulle kunna ske i framtiden varefter parterna kunde förlikas. 

http://www.nordicfeel.se/






Avtal

• Sniph åtar sig vid vite om 50 000 kr att vid varje enskilt tillfälle inte

marknadsföra kosmetiska produkter

• 1) som inte uppfyller gällande bestämmelser rörande tillverkning och 

märkning

• 2) utan att ha rättighetsinnehavarnas tillstånd använda varumärken och 

företa ompaketering

• ersätta KTF:s juridiska kostnader
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