Bedrageri med CC
Blomstercontainere giver
millionbøde
Ransagningsaktion får efterspil
Forfalskede CC Blomstercontainere og låse samt metalskilte fra Container
Centralen var i fokus i en dom, som retten i Kiel (afdelingen for handelssager
II) har afsagt (j.nr. 15 0 171/03 af 5. februar 2004). Ved denne dom blev det slået
fast, at CC’s pool af transportenheder – her CC Blomstercontainere – er
omfattet af mærkebeskyttelse. Ifølge dommen skal sagsøgte erstatte Container
Centralen for enhver skade, der måtte være blevet forvoldt CC, og desuden
betale sagens omkostninger.
“Ved yderligere retlige skridt vil der blive sat mere præcist tal på skadens omfang,”
siger Günter Gerland, direktør for Container Centralen GmbH. Der vil her blive taget
højde for det store antal forfalskede CC Blomstercontainere, låse og metalskilte, der
blev beslaglagt ved en opsigtsvækkende ransagning hos den sagsøgte virksomhed i
april 2003. Erstatningens størrelse vil også blive påvirket af, hvor længe de
forfalskede containere har været i omløb.
I en pressemeddelelse i anledning af dommen henviser Container Centralen i
Hamborg til, at der ikke må bringes containere i cirkulation, der vil kunne forveksles
med CC Containere og ved hjælp af forfalskede metalskilte og låse udgives for at
være originale CC Containere. Det er ligeledes forbudt og strafbart at besidde
og/eller handle med forfalskede låse og metalskilte.
Sagsøgte skal nu undlade at gøre dette og må ifølge dommen for hver overtrædelse
påregne at skulle betale € 250.000 (ca. 1,9 mio. DKK) i bøde eller subsidiært blive
straffet med op til seks måneders hæfte.
Ifølge Gerland vil virksomheden som bebudet skride ind mod misbrug med alle de
retlige midler, der står til dens rådighed. Gerland: “Vi ønsker ikke, at de ærlige
brugere af vores system skal lide under de ulovligheder, som ganske få misbrugere
begår.” Han anbefaler alle, der via uofficielle kanaler måtte få tilbudt CC Containere,
metalskilte eller låse, at henvende sig til Container Centralen for at tjekke, om der er
tale om et regulært tilbud herfra.
Aktuelle tal om CC poolen viser, at der er 2,5 mio. CC Containere i omløb hos
23.000 kunder og 60.000 brugere i Europa. Yderligere informationer fås på Internet
(www.container-centralen.com).

