Norsk Tipping AS
2325 HAMAR

Oslo, 2014.02.25

Varsel om fornyelse av Varemerkeregistreringnr. 2227971
Ovennevnte registrering utløper 2014.04.01. For å opprettholde registreringen må du betale
fornyelsesavgift2. Vi viser til varemerkeloven § 33.
Vi sender ikke ut faktura på fornyelsesavgiften. Du må selv regne ut hvilket beløp du skal
betale på grunnlag av informasjonen i tabellen nedenfor. Beløpet skal betales inn til vår
konto. Hvis du betaler etter betalingsfristen må du betale en forsinkelsesavgift på kr. 650,- i
tillegg.
Betalingsinformasjon:
Innehaver:
Merke:
Klasse:
Avgifter Varemerke
Utregning av betalingsbeløp:
Kontonummer:
Bankinformasjon for utenlandske:
Betalingsfrist:
Registreringsnummer (må oppgis):

Norsk Tipping AS
LOTTO
41
Fornyelsesavgift inkl. 3 klasser
kr 2300,Tilleggsavgift for hver klasse utover 3
kr 950,Fornyelsesavgift + evt. tilleggsavgift
8276 01 00192
IBAN: NO8282760100192
BIC: DNBANOKKXXX
2014.04.01
222797

Vi vil opplyse om at en ny Forskrift om avgifter til Patentstyret er under arbeid. Den nye forskriften vil
etter planen tre i kraft i april 2014. Følg med på Patentstyrets hjemmeside for videre informasjon.

Dersom du ikke ønsker å fornye registreringen3 eller allerede har betalt, ber vi deg se bort fra
denne henvendelsen.
Vi viser for øvrig til varemerkeforskriften § 56.
Ved spørsmål ta kontakt med vårt Infosenter tlf. + 47 22 38 73 33.

Med vennlig hilsen
Eva Irene Skaug

1

Har det skjedd endringer i registreringen, for eksempel vedrørende navn, adresse, endring av innehaver eller oppnevnt fullmektig,
må dette meldes skriftlig til oss. For standardskjemaer og ytterligere opplysninger, se vår nettside: patentstyret.no
2
Merket kan kreves fornyet for samme vare- og klasseangivelse som før, eller for en begrenset vare- eller klasseangivelse. For
informasjon
om registreringen og antall
klasser, se Patentstyrets database på vår nettside: patentstyret.no
En avgift anses betalt på den dag betalingen er registrert på Patentstyrets konto eller datostemplet ved innenriks postkontor eller
bank. Hvis en betalingsfrist løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, forlenges
fristen til nærmeste virkedag. Se forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret
§§ 4 og 5.
3
Denne type brev blir generert automatisk, og det er derfor ikke mulig å stoppe utsendelse.

