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Cisco žaluje Apple pre zneužitie ochrannej známky 

Spoločnosť podala žalobu s cieľom chrániť svoju obchodnú značku iPhone® 

 
San Jose, Kalifornia, 10. január 2007 – Spoločnosť Cisco® dnes oznámila, že na 
Obvodnom súde Spojených štátov amerických pre severnú Kaliforniu podala žalobu 
na spoločnosť Apple, Inc., s cieľom zabrániť jej v neoprávnenom používaní 
a úmyselnom kopírovaní svojej registrovanej ochrannej známky iPhone®.  
 
Spoločnosť Cisco získala značku iPhone v roku 2000 po kúpe spoločnosti Infogear, 
ktorá túto značku vlastnila a produkty iPhone® predávala niekoľko rokov. Infogear si 
dala značku zaregistrovať 20. marca 1996. Od začiatku minulého roku divízia 
spoločnosti Cisco s názvom Linksys distribuuje novú radu produktov iPhone®, ktorú 
18. decembra rozšírila o ďalšie produktové novinky.  
 
„Cisco začalo so spoločnosťou Apple rokovania v dobrej viere po tom, čo nás Apple 
opakovane požiadalo o povolenie používať našu značku iPhone®,“ povedal Mark 
Chandler, viceprezident a právny zástupca spoločnosti Cisco. „Nový telefón Apple je 
bezpochyby veľmi zaujímavý, no spoločnosť by nemala používať našu ochrannú 
známku bez nášho povolenia. Dnešný iPhone® nie je iPhone® zajtrajška. Potenciál 
konvergencie domáceho telefónu, mobilného telefónu, telefónu v práci a osobného 
počítača je prakticky neobmedzený a práve preto je pre nás také dôležité chrániť si 
našu značku,“ dodal Chandler.  
 
Cisco sa žalobou snaží dosiahnuť súdny príkaz, ktorý by spoločnosti Apple zakázal 
kopírovať jej ochrannú známku iPhone®. Bližšie informácie o produktoch iPhone® 
spoločnosti Cisco nájdete na stránke www.linksys.com/iphone.  
 
 
O spoločnosti Cisco Systems 
 
Cisco (NASDAQ: CSCO) je svetový líder vo v oblasti sieťových technológií, ktoré 
pretvárajú spôsob, akým ľudia nadväzujú spojenie, komunikujú a spolupracujú. 
Bližšie informácie o spoločnosti Cisco nájdete na stránke http://www.cisco.com. 
V prípade záujmu o aktuálne správy týkajúce sa spoločnosti navštívte stránku 
http://newsroom.cisco.com. 
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Cisco, Cisco Systems a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc., 
a/alebo jej pridružených spoločností v USA a niektorých ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné 
známky uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom svojich majiteľov. Použitie výrazu „partner“ 
nenaznačuje partnerstvo spoločnosti Cisco a akejkoľvek inej spoločnosti. Tento dokument je verejnou 
informáciou spoločnosti Cisco.  

 
 


