LINGU NORGE AS
Madlaveien 10
4008 STAVANGER

Oslo, 2015.06.04
Deres ref.:
Svarfrist:
Saksnr.:
Merke:
Søker:

Odd Fridtjov Bjerga
2015.09.041
201503182
lingu
LINGU NORGE AS

Uttalelse i varemerkesøknad
Vi har vurdert varemerket LINGU og kommet frem til følgende:
Varemerket kan ikke uten videre registreres
Varemerket LINGU kan forveksles med de registrerte varemerkene, registrering nr. 228196,
ordmerket LINGO; registrering nr. 228197, det kombinerte merket LINGO; registrering nr.
267045, det kombinerte merket LINGU. Vi kan derfor ikke registrere varemerket.
Varemerker som ligner på hverandre kan forveksles når de gjelder samme eller lignende
varer/tjenester, og det er sannsynlig at en alminnelig opplyst gjennomsnittsforbruker vil
forveksle merkene eller tro at varene/tjenestene har samme kommersielle opprinnelse. Vi
viser til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
I vår vurdering har vi lagt vekt på at deres varemerke og de registrerte varemerkene ligner
på hverandre uttalemessig og visuelt, og at de gjelder for samme og lignende tjenester. De
to førstnevnte registrerte varemerkene (LINGO) har identiske tjenester som deres varemerke
i klasse 38. Det registrerte varemerket LINGU (med reg. nr. 267045) har identiske tjenester i
klasse 41.
Når det gjelder dette sistnevnte registrerte varemerket ser vi at samme kontaktperson står
oppført i dette og i deres varemerkesøknad (Odd Fridtjov Bjerga). Det er imidlertid oppført
ulikt selskapsnavn og adresse i deres søknad og i denne varemerkeregistreringen. Det
fremstår derfor ikke tilstrekkelig klart for oss hvorvidt det er samme innehaver bak
varemerkene. Hvis det skulle være samme innehaver ber vi dere opplyse om dette, eventuelt
be om endring av innehavernavn og adresse slik at det blir likt i begge.
Nedenfor følger informasjon om de registrerte varemerkene, der det fremgår hvem som er
innehavere av registreringene og hvilke varer og tjenester de gjelder for.
Hva kan dere gjøre?
Skriv til oss dersom dere



1

er uenige i at varemerkene kan forveksles, og kan begrunne dette. Vi vil da vurdere
saken på nytt.
har innhentet samtykke til registrering fra innehaverne av de registrerte varemerkene
(legg ved kopi av samtykkene).

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
2015.09.04 blir saken henlagt, jf. varemerkeloven § 23.
Med vennlig hilsen
Lars Paalgard Søyland
Dir.tlf. 22 38 74 12
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
Registreringen utløper:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet:
Kunngjøringsdato:
Gjengivelse av merket:

228196
2005.09.19
2015.09.19
200409035
2004.09.07
2004.04.20, US, 405003
2005.09.26
LINGO

(541) Merketype:
Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
LINGO
(731) Søker:
Primus Telecommunications IHC Inc, 1700 Old Meadow Road, USVA22102 MCLEAN, USA
(732) Innehaver:
Primus Telecommunications Canada Inc, 5343 Dundas Street West,
Suite 400, CA-ONM9B6K5 ONTARIO, Canada
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9
IP-telefoni (VoIP)- og telefonikommunikasjonssoftware,
hardware, og hertil relatert utstyr.
Klasse 38

Telekommunikasjonstjenester, nemlig lokal-, fjernvalgs-,
og internasjonal fjernvalgskommunikasjonstjenester;
elektronisk tale, faksimile, data, video, bilde og
informasjonsoverføring via et globalt computer nettverk og
andre computer nettverk; telefoni- og IP-telefoni (VoIP)
kommunikasjons-tjenester, tilveiebringelse av
spesialtjenester for telefoni, inkludert anropsviderekopling,
anrops-ID, anrops-ID blokkering, tre-veis-anrop,
anropsvarsel, anropsreturnering, automatisk opptatt-linje
gjenoppringning, og ikke-forstyrr funksjonalitet; audio og
video telekonferansetjenester; posisjonsuavhengige
personlige kommunikasjonstjenester inneholdende mobil-,
tale-, data og faksimileoverføringstjenester;
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til
globale computer nettverk og andre computer nettverk.

Side 3

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(450)
(540)

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

228197
2005.09.19
2015.09.19
200409041
2004.09.07
2004.04.21, US, 405461
2005.09.26

(546) Merketype:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for:
Merket er i farger: ja
(571) Beskrivelse av merket:
lingo
(731) Søker:
Primus Telecommunications IHC Inc, 1700 Old Meadow Road, USVA22102 MCLEAN, USA
(732) Innehaver:
Primus Telecommunications Canada Inc, 5343 Dundas Street West,
Suite 400, CA-ONM9B6K5 ONTARIO, Canada
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9
IP-telefoni (VolP)- og telefonikommunikasjonssoftware,
hardware, og hertil relatert utstyr.
Klasse 38

Telekommunikasjonstjenester, nemlig lokal-, fjernvalgs-,
og internasjonal fjernvalgskommunikasjonstjenester;
elektronisk tale, faksimile, data, video, bilde og
informasjonsoverføring via et globalt computer nettverk og
andre computer nettverk; telefoni- og IP-telefoni (VoIP)
kommunikasjons-tjenester, tilveiebringelse av
spesialtjenester for telefoni, inkludert anropsviderekopling,
anrops-ID, anrops-ID blokkering, tre-veis-anrop,
anropsvarsel, anropsreturnering, automatisk opptatt-linje
gjenoppringning, og ikke-forstyrr funksjonalitet; audio og
video telekonferansetjenester; posisjonsuavhengige
personlige kommunikasjonstjenester inneholdende mobil-,
tale-, data og faksimileoverføringstjenester,
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til
globale computer nettverk og andre computer nettverk.

Side 4

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(450)
(540)

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

267045
2012.09.06
2022.05.08
201204861
2012.05.08
2012.09.17

(546) Merketype:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for:
Merket er i farger: ja
(571) Beskrivelse av merket:
lingu
(731) Søker:
LINGU NORDIC AS, Kongens Gate 16, 0153 OSLO, Norge
(732) Innehaver:
LINGU NORDIC AS, Kongens Gate 16, 0153 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter;
Klasse 41

Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter, skriving av tekster, Tekstforfattervirksomhet,
Oversettelsesvirksomhet

Side 5

