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Tulikivi Oyj wint geschil van NunnaUuni Oy bij de handelsrechtbank
handelsrechtbank
Het geschil tussen de speksteenkachelfabrikanten Tulikivi Oyj en NunnaUuni Oy is door de handelsrechtbank in het
voordeel van Tulikivi beslist. Tulikivi had de reclame van NunnaUuni aangevochten, die ze beschouwde als misleidend
en in strijd met de Wet op de consumentenbescherming.
In haar besluit stelde de handelsrechtbank vast dat de Mammoetsteen marketing van NunnaUuni Oy een ongepaste
zakelijke handelwijze is en in strijd met de Wet op de consumentenbescherming. Volgens de rechtbank is de bewuste
marketing van NunnaUuni Oy misleidend en potentieel schadelijk voor de zakelijke activiteiten van Tulikivi Oyj.
De handelsrechtbank verbood NunnaUuni vergelijkende reclame te maken over de hittebestendigheid van speksteen
onder omstandigheden die niet van belang zijn. De handelsrechtbank stelde in haar besluit vast dat NunnaUuni zich
niet heeft gehouden aan de waarheidsplicht die de Wet op de consumentenbescherming aan marketing oplegt.
De handelsrechtbank legde NunnaUuni Oy ter waarborging van het verbod een dwangsom op van 50 000 euro en
verplichtte NunnaUuni Oy de proceskosten van Tulikivi Oyj te vergoeden voor een bedrag van 75 000 euro.
NunnaUuni dient het verbod na te leven m.i.v. 1-4-2007.
De kachels van Tulikivi Oyj zijn milieuvriendelijk en veilig en zijn niet betrokken bij lopende consumentengeschillen.
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Voor meer informatie: Hoofd marketing Heikki Vauhkonen, Tulikivi Oyj, tel. +358 (0)207 636 555

Verspreiding: beurs van Helsinki, voornaamste media

Het beursgenoteerde familiebedrijf Tulikivi Oyj en haar dochterbedrijven vormen samen het Tulikivi concern, ‘s
werelds grootste fabrikant van warmteopslagkachels. Het concern is bekend van Tulikivi speksteenkachels en
natuursteenproducten, alsmede van Kermansavi kachels en gebruikskeramiek. Het concern heeft een omzet van
meer dan € 80 miljoen, waarvan ongeveer de helft uit export bestaat. Het concern bezit 7 productielocaties en heeft
ruim 700 mensen in dienst. www.tulikivi.com
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