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WYROK
W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA  Edyta Jefimko (spr.)

Sędziowie:   SA  Paulina Asłanowicz 

                                  SA Przemysław Kurzawa 

Protokolant:  Aleksandra Napiórkowska 

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2018 r. w Warszawie

na rozprawie 

sprawy z powództwa Velset spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

przeciwko Velux Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie 

o nakazanie      

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt  XVI GC 1014/12

I.zmienia zaskarżony wyrok:

1. w punkcie pierwszym częściowo w ten sposób, że:

a)  nakazuje  Velux  Polska  spółce  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w

Warszawie  zaniechanie  czynów  nieuczciwej  konkurencji,  polegających  na

utrudnianiu  Velset  spółce  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Krakowie

dostępu  do  rynku  poprzez  udzielanie  jej  rabatów  handlowych  na  mniej

korzystnych warunkach w porównaniu do takich rabatów udzielanych innym

kontrahentom w związku z  organizacją  przez tych kontrahentów targów lub

innych  podobnych  wydarzeń,  a  osiągających  z  Velux  Polska  spółką  z

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  takie  same  lub  mniejsze  niż

Velset spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie obroty handlowe ,



b)  nakazuje  Velux  Polska  spółce  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w

Warszawie  jednokrotne  opublikowanie  w  dzienniku  "Puls  Biznesu"  na

pierwszej stronie,  dziennika, na której możliwe jest opublikowanie ogłoszeń,

czcionką  nr  12,  przy  czym  tekst  winien  wypełniać  równomiernie  całą  jego

powierzchnię, ogłoszenia o treści:  

"Velux  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie,

producent i dystrybutor okien dachowych VELUX, przeprasza Velset spółkę z

ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie dystrybutora okien dachowych za

dopuszczenie  się  na  jej  szkodę  w  2011  r.  i  2012  r.  czynów  nieuczciwej

konkurencji  polegających  na  utrudnianiu  Velset  spółce  z  ograniczoną

odpowiedzialnością  w  Krakowie  dostępu  do  rynku  poprzez  rzeczowo

nieuzasadnione,  zróżnicowane  jej  traktowanie  w  porównaniu  do  innych

kontrahentów  Velux  Polska  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w

Warszawie w zakresie udzielania rabatów handlowych”,

2.w punkcie drugim w ten sposób, że zasądza od Velux Polska spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością  w  Warszawie  na  rzecz  Velset  spółki  z  ograniczoną

odpowiedzialnością w Krakowie 4 539 zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć

złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

 II. oddala apelację w pozostałej części;

 III. zasądza od Velux Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na

rzecz Velset  spółki  z  ograniczoną odpowiedzialnością  w Krakowie kwotę  12 343  zł

(dwanaście  tysięcy  trzysta  czterdzieści  trzy  złote)  tytułem  zwrotu  kosztów

postępowania apelacyjnego i kasacyjnego;

IV.  nakazuje  pobrać  na  rzecz  Skarbu  Państwa  –  Sądu  Apelacyjnego  w Warszawie

kwoty: od Velset spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie 1 766 zł 41 gr.

(tysiąc siedemset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy) i  od Velux

Polska spółki  z  ograniczoną odpowiedzialnością  w Warszawie 3 532 zł  81 gr.  (trzy

tysiące  pięćset  trzydzieści  dwa  złote  osiemdziesiąt  jeden  groszy)  tytułem  części

nieuiszczonych kosztów opinii biegłego.

Paulina Asłanowicz                          Edyta Jefimko                    Przemysław Kurzawa 


