Øystein Meyer
Crøgerlia 21
3921 PORSGRUNN

Oslo, 2013.01.24
Deres ref.:
Saksnr.:
Merke:
Innehaver:

201211597
Boheme Records
Øystein Meyer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering
nr. 269082
Vi har gleden av å informere om at varemerket er registrert.
Frist for innsigelse er tre måneder fra kunngjøring av registreringen i Norsk Varemerketidende.
Norsk Varemerketidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside www.patentstyret.no.
Hvis merket er et fargemerke gjør vi oppmerksom på at fargene i utskriften kan avvike noe fra
fargene i merket slik det opprinnelig ble innlevert. Vernets omfang følger av merket slik det er
innlevert, eventuelt slik fargene er beskrevet i søknaden og/eller i kunngjøringen.
Originalmerket er arkivert i saken.
Ta gjerne kontakt hvis det er feil i de registrerte opplysningene, eller hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Tormod Nilsen
Dir.tlf. 22 38 74 51

KONGERIKET NORGE

Varemerkereg.nr.: 269082
Registered Trademark No.

Deres varemerke er registrert i henhold til varemerkeloven av 1. juli 2010 med
de opplysningene som er angitt i den vedlagte utskriften.
The enclosed trademark has been registered with the Norwegian Industrial
Property Office in accordance with the Trademarks Act of July 1, 2010.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

REGISTRERINGSBREV

THE KINGDOM OF NORWAY

Per Foss
direktør

REGISTRERTE OPPLYSNINGER (REGISTERED DATA)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)

Reg.nr.:
Reg.dato.:
Registreringen utløper:
Søknadsnr.:
Inndato:
Gjengivelse av merket:
Boheme Records

269082
2013.01.22
2022.10.26
201211597
2012.10.26

(541) Merketype:
Merket er et ordmerke i standard font
(731) Søker:
Øystein Meyer, Crøgerlia 21, 3921 PORSGRUNN, Norge
(732) Innehaver:
Øystein Meyer, Crøgerlia 21, 3921 PORSGRUNN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier;
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
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