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Varsel om fornyelse av Ansvarmerke registreringnr. 868
På bakgrunn av endringer i forskrift om registrering av ansvarsmerker som trådte i kraft i 2005,
skal alle ansvarsmerker fornyes hvert tidende år etter (publiseringstidspunktet). Et ansvarsmerke
er et stempelmerke for gull-, sølv- og platinavarer. Patentstyret administrerer registeret over
ansvarsmerker i Norge.
Alle ansvarsmerker registrert før 1. juli 2005 må fornyes innen 1. juli 2015, eventuelt senest innen
1. januar 2016. Adresse- og innehaveropplysninger kan være mangelfulle, siden disse
opplysningene ikke har vært oppdatert i særlig grad siden merkene ble registrert.
Har det skjedd endringer i registreringen, for eksempel vedrørende navn, adresse, overdragelse
av innehaver, oppnevnt fullmektig, eller hvis innehaver står som ukjent, må dere melde dette
skriftlig til oss før dere fornyer registreringen. For standardskjemaer og ytterligere opplysninger,
se vår nettside, patentstyret.no.
Vi sender ikke ut faktura på fornyelsesavgiften. Dere må selv passe på å betale inn til vår konto
innen fristen. Se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle
rettigheter (betalingsforskriften) §§ 4 og 5. Hvis dere betaler etter betalingsfristen, må dere betale
en forsinkelsesavgift på kr. 300,- i tillegg.
Patentstyret planlegger på sikt å slutte å sende brev med varsel om fornyelse. Vi oppfordrer dere
derfor til selv å opprette et gratis elektronisk varsel i søketjenesten vår,
https://search.patentstyret.no. Søk opp registreringen deres og klikk på varslingsikonet. Knappen
«Varsling sak(er)» vises. Klikk på denne og følg instruksene videre for å opprette elektronisk
varsling. Dere vil da få varsling på e-post ca. 2 måneder før neste betalingsfrist.

Betalingsinformasjon:
Innehaver:

Ukjent / unknown

Merke:

BM

Avgift som skal betales:
(gjelder fra og med 1. april 2014, se
forskrift om registrering av
ansvarsmerker § 7):

Fornyelsesavgift

Kontonummer:
Bankinformasjon for utenlandske
betalere:
Betalingsfrist:
Registreringsnummer (må oppgis):

kr. 700,-

8276 01 00192
IBAN: NO8282760100192
BIC: DNBANOKKXXX
2015.07.01
868

Hvis dere allerede har betalt eller ikke ønsker å fornye registreringen, kan dere se bort fra
denne henvendelsen.
Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med vårt infosenter på telefon 22 38 73 33.
Med vennlig hilsen
Eva Irene Skaug

