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Mitsubishi Electric löser IPR-rättstvist med tyskt handtorksföretag 

 

TOKYO, 2 november 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att 

företaget har nått en förlikning med Pearl GmbH gällande distributionen av handtorkar. 

Mitsubishi Electric påstod att en specifik PEARL-handtork som säljs i Europa (Sichler Händetrockner 

NX-5125) inkräktade på deras immateriella rättigheter, på grundval av EU:s registrerade 

gemenskapsformgivning nr 001811746-0001, som skyddar utseendet på handtorkar.  

 

I förlikningen samtycker Pearl till att upphöra med försäljningen av Sichler Händetrockner NX-5125 i 

Europa och kassera alla återstående inkräktande produkter. 

 

Mitsubishi Electric har också registrerat stämningar om intrång i immateriella rättigheter i Kina mot Taizhou 

Dihour Electrical Appliances Co., Ltd. som tillverkar handtorkar, samt dess säljdotterbolag, Shanghai 

Jiecheng Electrical Appliances Co.,Ltd. med en begäran om att de slutar tillverka och sälja sina inkräktande 

handtorkar. 

 

Mitsubishi Electric var det första företaget i världen som utvecklade och sålde en ny typ av tork som blåser 

luftströmmar på båda sidor av händerna, vilket trycker bort vattnet istället för att förånga det, när de 

presenterade sin Jet Towel
®
-modell 1993. 

 

Jet Towel är ett registrerat varumärke som tillhör Mitsubishi Electric Corporation. 
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### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har över 90 års erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga 

och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring och 

försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och 

kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-, 

transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt och ledande grönt företag 

som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets motto, Changes for the 

Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade att koncernens försäljning hamnade på 

4 238,6 miljarder yen (37,8 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2017. Här 

hittar du mer information: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Med en växelkurs på 112 yen till den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den 

31 mars 2017 


