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  SUTCO ® MARKĄ UE 

 

Sutco® jest teraz zarejestrowaną marką w Unii 
Europejskiej. 

 
Kolejnym znaczącym krokiem w historii sukcesów grupy 

Sutco® jest zarejestrowanie nazwy Sutco® jako unijnego 

znaku towarowego. 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) 

przyznał w styczniu wykonawcy instalacji prawo do 10-

letniego wyłącznego posługiwania się nazwą we wszystkich 

obecnych i przyszłych krajach członkowskich Unii 

Europejskiej, na rynku prawie 500 milionów potencjalnych 

klientów.  

Zarządzanie marką. Po co to wszystko? 

Po osiągnięciu znaczącej pozycji na rynku, marka taka jak 

Sutco® buduje zaufanie i wspiera utrzymanie dobrych relacji z 

klientami. 

Od znaku firmowego Sutco® oczekujemy wyraźnego 

oddzielenia od konkurencji, dużej rozpoznawalności i 

pozytywnego wpływu na decyzje klientów przez dotrzymanie 

naszych obietnic związanych z marką. 

Sutco® oznacza jakość: 

Nasze produkty są stale udoskonalane i ulepszane. Nazwa 

Sutco® jest rozpoznawalna i wyróżnia nasze produkty od 

produktów innych producentów. Sutco® oznacza ciągłość: 

nasze produkty są pierwszej klasy a nasza oferta jest stabilna. 

Oferujemy naszym klientom trwałość i pewność od wielu 

dziesięcioleci, na wiele dziesięcioleci. 

 

 

 

Sutco® oznacza niezawodność: 

Na nas i na zainstalowanych przez nas produktach można 

polegać. Nasza praca nie kończy się z chwilą przekazania 

urządzenia lub instalacji, lecz wychodzi daleko poza to.  

Państwa zadowolenie postrzegamy jako naszą obopólną 

korzyść. 

Procedura w szczegółach. 

Po wpływie zgłoszenia do EUIPO, urząd ten sprawdza w 

wieloetapowym procesie, czy marka spełnia prawne warunki 

dot. wpisu. Jeśli nie ma podstaw do zakwestionowania lub 

przeszkód związanych z rejestracją, następuje publikacja 

zgłoszenia marki we wszystkich 23 językach urzędowych Unii 

Europejskiej. Wraz z tą publikacją następuje 3 miesięczny 

okres na wniesienie sprzeciwu, podczas którego osoby trzecie 

mogą zakwestionować rejestrację marki. Jeżeli nie zostanie 

wniesiony żaden sprzeciw lub marka przejdzie pomyślnie 

przez proces sprzeciwu, następuje właściwa rejestracja i 

publikacja zarejestrowanej marki dla całej opinii publicznej. A 

przedsiębiorstwo otrzymuje swoje zaświadczenie o rejestracji. 

Nasza konkluzja. 
 
Marki tworzą orientację. Marki tworzą zaufanie. Marki 

sugerują jakość. 

Sutco® ucieleśnia nasze wartości. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


