7 lipca, 2014 r.

Informacja prasowa

Cinkciarz.pl vs Currency One – ciąg dalszy naruszeń
Kolejne działania Cinkciarz.pl w związku z naruszeniami ze strony Currency One S.A. operatora serwisów Internetowykantor.pl i Walutomat.pl.
Cinkciarz.pl złożył drugi już wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę
przez Currency One S.A. odszkodowania, tym razem w kwocie 25 milionów zł z tytułu naruszeń
prawa ochronnego na znak towarowy i prawa do firmy Cinkciarz.pl oraz popełnienia czynów
nieuczciwej konkurencji.
Złożenie wniosku jest związane z dalszym wykorzystywaniem przez Currency One S.A. oznaczeń
słownych „cinkciarz.pl” oraz „cinkciarz” jako słów kluczowych przy definiowaniu reklam portali
Internetowykantor.pl i Walutomat.pl w Google AdWords, wyświetlanych na stronach Google
oraz innych stronach internetowych wyświetlających reklamy Google, jak również w treściach
takich reklam. Co istotne, Currency One S.A. dokonuje tych działań wbrew prawomocnemu,
sądowemu zakazowi obowiązującemu od dnia 9 października 2013 r.
Currency One S.A. zaczęło również stosować praktykę mającą na celu obejście sądowego zakazu.
Od dłuższego czasu reklamy serwisów Walutomat.pl i Internetowykantor.pl pojawiają się
po wpisaniu w wyszukiwarce Google oznaczeń podobnych do „cinkciarz” i „cinkciarz.pl”, pisanych
z błędem lub pominięciem niektórych liter, jak np. „cinkciar.pl” czy „cinkciasz.pl”. Z uwagi na to,
że wpisanie takiego błędnego oznaczenia skutkuje wyświetleniem wyników dla słowa pisanego
poprawnie, Cinkciarz.pl traktuje takie działanie również jako naruszenie prawomocnego zakazu
sądowego.
W związku z niestosowaniem się przez Currency One S.A. do prawomocnego zakazu sądowego,
Cinkciarz.pl złożył również wniosek o nałożenie na Currency One S.A. grzywny w kwocie 10.000 zł
lub ewentualnie o nakazanie zapłaty kwoty 20.000 zł przez Currency One S.A. na rzecz
Cinkciarz.pl wraz z zagrożeniem nakazania zapłaty tej kwoty za każde kolejne naruszenie.
Niezależnie od powyższych spraw, w październiku 2014 r. odbędzie się pierwsza rozprawa
w sprawie z powództwa wytoczonego przez Cinkciarz.pl przeciwko Currency One S.A.
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Cinkciarz.pl to serwis wymiany walut on-line m.in. dla osób indywidualnych, przedsiębiorców, podróżujących
oraz spłacających kredyty walutowe. Firma oferuje najkorzystniejsze kursy 25 walut. W ramach serwisu
dostępne są następujące kategorie usług: wymiana walut przez Internet (dostępna w trzech systemach
transakcyjnych) oraz karty walutowe. Transakcje można zawierać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i realizować
je za pomocą przelewów internetowych z dowolnego banku. Jako pierwszy kantor w Polsce Cinkciarz.pl,
został włączony do organizacji SWIFT, zrzeszającej największe banki oraz instytucje finansowe, znajduje się
również w gronie dostawców danych oraz analiz rynkowych na platformie Bloomberga. Ponadto w rankingu
Bloomberg Rankings, Cinkciarz zajął I miejsce na świecie wg kryterium skuteczności prognozy na parze
walutowej EUR/PLN w czterech kolejnych kwartałach 2013 r.
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