Tandbergs Patentkontor AS
Postboks 1570 Vika
0118 OSLO

Vår ref.:
Deres ref.:
Registreringsnr.:
Søknadsnr.:
Varemerke:
Innehaver:
Innehavers fullmektig:
Kravstiller:
Kravstillers fullmektig:

Oslo, 2016.04.07
OP2016/00148
L32791NO00-THH
260025
201013309
Cryptzone
Jussystemer AS
Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma
CRYPTZONE NORTH AMERICA INC.
Tandbergs Patentkontor AS

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering nr. 260025 –
bekreftelse
Patentstyret bekrefter å ha mottatt krav om administrativ overprøving fra dere 2016.04.01,
på vegne av CRYPTZONE NORTH AMERICA INC.. Vi har oversendt kravet med vedlegg til
innehaveren av registrering nr. 260025, med svarfrist 2016.05.07.
Faktura og betalingsfrist
Et gebyr på kr 4 000 er fakturert separat. Hvis dere ikke betaler gebyret innen fakturaens
frist, altså innen 2016.05.07, vil vi anse kravet om administrativ overprøving som ikke
innkommet. Se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle
rettigheter § 19.
Hva skjer videre?
Hvis innehaveren uttaler seg i saken, vil Patentstyret avgjøre om ytterligere brevveksling er
nødvendig. Dersom vi ikke mottar noen uttalelse fra innehaveren innen fristen, blir saken tatt
opp til formell avgjørelse på det foreliggende grunnlaget.
Det er opp til partene å dokumentere grunnlaget for påstandene som fremsettes.
Patentstyret vil ikke be om dokumentasjon for slike påstander.
Svarfrister og fristforlengelser
Krav om administrativ overprøving skal behandles så raskt som mulig, se
varemerkeforskriften § 28. Svarfristene i saker om administrativ overprøving vil derfor
normalt være korte (vanligvis fra 14 dager til én måned), og Patentstyret vil som hovedregel
ikke gi fristforlengelser. Vi kan imidlertid unntaksvis forlenge svarfristen dersom det
foreligger en rimelig grunn til dette.

Dekning av saksomkostninger
Når saken er klar til å tas opp til avgjørelse, vil partene få anledning til å fremsette krav om
dekning av saksomkostninger. Et slikt krav må partene eventuelt fremsette før saken blir
avgjort, jf. patentstyreloven § 9 andre ledd. Dekning av saksomkostninger kan også kreves i
saker hvor kravet blir trukket tilbake eller registreringen blir slettet etter begjæring fra
innehaveren.
I de tilfellene der partene er enige om å ikke kreve dekning av saksomkostninger, kan dere
ved å gi Patentstyret skriftlig beskjed om dette, unngå unødvendig brevveksling og dermed
oppnå en raskere avslutning av saken.
Vi viser for øvrig til informasjon om frister og saksomkostninger på
http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Administrativ-overproving/.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.
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