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Uttalelse i varemerkesøknad
Ufullstendig varefortegnelse
Vi vil registrere varemerket BARCODE så snart dere har sendt oss en ny og korrekt
varefortegnelse. Varefortegnelsen må endres fordi den er tvetydig og uklar. Vi viser til
varemerkeloven § 18.
Dette må omformuleres:
Kl. 35: Angivelsene «handelsvirksomhet, detaljhandelstjenester og online
detaljhandelstjenester» kan ikke godtas og må presiseres til hva slags varer virksomheten og
tjenestene omfatter.
Kl. 36: Angivelsen «eiendomsutvikling» kan ikke godtas og må presiseres til konkret angitte
tjenester. Angivelsen «salg av eiendom» bes tilføyd «omsetning» i parentes.
Kl.38: Angivelsen «sosiale medier» er for upresis til å kunne godtas. Vi foreslår at angivelsen
kan presiseres til «online sosiale nettverkstjenester» som vil inngå i kl. 45.
Kl. 41: Angivelsene «helsesenter og treningssenter» er for upresise til å kunne godtas.
Angivelsene kan eventuelt endres til «helseklubbvirksomhet og fysisk trening».
Kl. 42: Angivelsen «regulering av fast eiendom» er for upresis til å kunne godtas. Angivelsen
må presiseres til konkret angitte tjenester. Angivelsen «prosjektering av fast eiendom» er for
upresis til å kunne godtas og må presiseres til konkret angitte tjenester.
Kl. 37 og 43 er i orden.
Vi gjør oppmerksom på vår klassifikasjonshjelper. Den kan benyttes som en veileder ved
klassifisering av varer og tjenester. Dere finner klassifikasjonshjelperen på vår hjemmeside:
https://dbsearch2.patentstyret.no/EFilling.aspx.
Hvis endringen fører til flere klasser enn dere opprinnelig søkte for, vil vi sende dere en
faktura på 750 kr per ekstra klasse. Fakturaen må betales før vi kan registrere varemerket.
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Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i
forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014. Forskriften
finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen
2015.08.06 blir saken henlagt jf. varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen
Anne M. Holth
Dir.tlf. 22 38 74 08
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