Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Postboks 1364 Vika
0114 OSLO

Oslo, 2014.10.27
Deres ref.:
Saksnr.:
Merke:
Innehaver:

FREIA-MELKESJOKOLADE
201408299
MELKESJOKOLADE Et lite stykke Norge
Kraft Foods Norge Intellectual Property AS

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke
nr. 278489
Vi har gleden av å informere om at varemerket er registrert i Varemerkeregisteret.
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.
Vi anbefaler deg å følge din egen rettighet videre gjennom varslingstjenesten vår. Da vil du få
en melding på e-post dersom det skjer noe nytt i saken, for eksempel hvis det kommer inn eller
går ut korrespondanse eller hvis det skjer en statusendring. Du aktiverer varsling via
søketjenesten vår: https://search.patentstyret.no/ eller direkte i Varsling:
https://alert.patentstyret.no/
Ta gjerne kontakt hvis det er feil i de registrerte opplysningene, eller hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Marianne Olsen
Dir.tlf. 22 38 76 05

KONGERIKET NORGE
THE KINGDOM OF NORWAY

Varemerkereg.nr.: 278489

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.

Per Foss
direktør

CERTIFICATE OF REGISTRATION

REGISTRERINGSBREV

Registered Trademark No.

REGISTRERTE OPPLYSNINGER (REGISTERED DATA)

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

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

278489
2014.10.23
2024.07.14
201408299
2014.07.14

(546) Merketype:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(731) Søker:
Kraft Foods Norge Intellectual Property AS, Johan Throne Holsts plass
1, 0566 OSLO, Norge
(732) Innehaver:
Kraft Foods Norge Intellectual Property AS, Johan Throne Holsts plass
1, 0566 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29
Melk og melkeprodukter, melkedrikker (dominert av melk),
yoghurt, frossen yoghurt, milkshake, desserter og
preparater for å lage desserter bestående av
melkeprodukter.
Klasse 30

Kakao; kakao- og sjokoladebaserte drikker og preparater
for å lage slike drikker; sjokolade, ikke-medisinske
konfektyrer, spesielt sjokoladekonfektyrer og
sukkerkonfektyrer; kjeks, kjeksvarer, småkaker, kaker,
bakverk, bakte varer og deigvarer; preparater laget av
korn; spiseis, nemlig iskremprodukter, frosne konfektyrer
og desserter; nedkjølte konfektyrer og desserter; smørbart
sjokoladepålegg.

Klasse 32

Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
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