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I dag är följande varumärken registrerade:

Trademark name Base No  Exp date  Owner  Nice class.
CATERHAM CTM 002027605 03012011 Caterham Cars 12.16.25.37.41
LOTUS  CTM 003025541 27122012 Group Lotus 7.12.42
   000053926     9.12.16.28
   000053884     9.12.16.28.37.42
Seven  CTM 002027555 03012011 Caterham Cars 41
Seven  CTM 000798173 15042018 Caterham Cars 12.28.37
SUPER7  CTM 005709167 22022017 Caterham Cars 12.28.41
7 (logotyp) CTM 006171581   Caterham Cars 12.25.37

Källa: www.oami.europa.eu

Lotus och Caterham Seven är en klassisk och aktad 

sportbil, men också världens mest kopierade bil. 

Någon har räknat ut att det finns och har funnits 

160 olika tillverkare av Seven-liknande bilar. Allt från 

rena plagiat och avgjutningar till beach-buggies med 

Seven-front. Lägg därtill alla hemmasvetsade så 

kallade ”Locost” och antalet kopior överstiger flerfalt 

antalet original.

Här i Sverige har ett beklagligt missförstånd uppstått 

att allt som ser ut som en Seven är en Seven. Så är 

det faktiskt inte. Caterham köpte rätten till Seven  

av Lotus 1973 när Lotus ville lägga ned modellen.  

Graham Nearn och David Wakefield hade insett poten-

tialen i modellen och ville fortsätta tillverkningen.

Caterham Cars hade då varit återförsäljare 

för LOTUS i många år. Många av Lotus 

Seven bilarna som exporterades 

monterades ihop hos Caterham. 

Caterham tog över allt utom  

namnet LOTUS eftersom Lotus-

fabriken fanns kvar. Bilen fick 

namn efter orten Caterham söder 

om London. När Caterham fick  

försäljningsframgångar med sin Caterham 

Vad är original och Vad är en replika?

caterham 7 är den äkta 
Super Seven!

Seven började kopiorna komma. En del tillverkare 

påstår sig till och med ha köpt rätten till Seven av 

Lotus, men det stämmer inte alls.

Det är naturligtvis inte fel att låta sig inspireras av 

Seven som modell. Men att namnge en Seven-liknade 

bil ”Seven” eller något annat namn som är registrerat 

varumärke är intrång på varumärkeslagen. Inte heller 

tillnamn som 7+ Eller ”Lotus Super Seven replika” är 

godkända. Några av replikatillverkarna är fällda i dom-

stol och har fått ta bort namnet på sin produkt och 

ändra utseende. För att bilen ska kunna heta Lotus 

Seven eller Caterham Seven måste chassinumret här-

stamma från just dem. Generalagenten eller märkes-

klubben kan hjälpa till med att identifiera detta. 


