Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Mottak
6. juni 2016 09:45
Mottak
VS: Varemerkesøknad nr. 201501878 Vår ref. T31323NO00

Fra: Hege Søgstad [mailto:hege.sogstad@onsagers.no]
Sendt: 6. juni 2016 09:40
Til: Ekstern post <post@patentstyret.no>
Emne: SV: Varemerkesøknad nr. 201501878 Vår ref. T31323NO00
Hei,
Vi viser til vår mail sendt 12. april angående registreringsbrev for dette varemerket.
Vi mottok nytt registreringsbrev 19. april, men det er fortsatt feil i varefortegnelsen i klasse 35.
Vi ber om at feilen rettes og at dere sender oss nytt registreringsbrev.

Med vennlig hilsen/Best regards,
Hege Søgstad (Ms.)
Trademark and Design Administrator

Onsagers AS
P.O.Box 1813 Vika, NO-0123 Oslo, Norway
Munkedamsveien 35, NO-0250 Oslo, Norway
Tel: +47 23 32 77 00 / 18, Mob: +47 47 71 06 90
hege.sogstad@onsagers.no
post@onsagers.no, www.onsagers.no

Bli bedre kjent med Onsagers her:

Notice: The information contained in this message may be confidential and privileged. If you are not the intended
recipient, please notify us and delete this e-mail and any attachments immediately. Any unauthorised use,
dissemination or copying of the information is prohibited.

Fra: Hege Søgstad
Sendt: 12. april 2016 09:45

Til: 'post@patentstyret.no'
Emne: Varemerkesøknad nr. 201501878 Vår ref. T31323NO00

Vi viser til varemerkesøknad nr. 201501878.
Ved en inkurie, er det oppført komma istedenfor semikolon ifm. termen «lærvarer» i klasse 35. Det vil
ikke endre beskyttelsesomfanget å endre til semikolon ettersom det foranliggende er en presisering av
type elektronikk, og etterfølgende definerer type handelstjenester. Vi ber om at det endres til semikolon
i registeret (se nedenfor merket gult) og utstedes nytt registreringsbevis.
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter;
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; kommersielle formidlingstjenester; Public
Relation [PR-virksomhet]; reklamevirksomhet; handelsvirksomhet omfattende dagligvarer,
sportsartikler, klær, fottøy, hodeplagg, accessoirer i form av varer som vesker, bager,
kofferter, reisevesker, paraplyer, parasoller, belter, hår accessoirer, juvelervarer, smykker,
edle stener, ur, kronometriske instrumenter, briller, kosmetikk, interiørvarer,
husholdningsartikler i form av varer som gjenstander til rengjøringsformål, stålull,
glassvarer, porselen, keramikk, kjøkkenmaskiner, husholdningsbeholdere,
husholdningsredskaper, møbler, byggevarer, verktøy, hobbyartikler i form av varer som
materialer til bokbinding, skrivemateriell, klebemidler for papirvarer eller for
husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, malerpensler, plastmaterialer for pakking,
trykktyper, klisjeer, leketøy, farmasøytiske og medisinske preparater,
databehandlingsutstyr, fotografiutstyr, elektronikk i form av varer som vitenskapelige,
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er
og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare,
brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål;
lærvarer; detaljhandel omfattende dagligvarer, sportsartikler, klær, fottøy, hodeplagg,
accessoirer i form av varer som vesker, bager, kofferter, reisevesker, paraplyer, parasoller,
belter, hår accessoirer, juvelervarer, smykker, edle stener, ur, kronometriske instrumenter,
briller, kosmetikk, interiørvarer, husholdningsartikler i form av varer som gjenstander til
rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen, keramikk, kjøkkenmaskiner,
husholdningsbeholdere, husholdningsredskaper, møbler, byggevarer, verktøy, hobbyartikler
i form av varer som materialer til bokbinding, skrivemateriell, klebemidler for papirvarer
eller for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, malerpensler, plastmaterialer for
pakking, trykktyper, klisjeer, leketøy, farmasøytiske og medisinske preparater,
databehandlingsutstyr, fotografiutstyr, elektronikk i form av varer som vitenskapelige,
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er
og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare,
brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming,

dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål;
lærvarer; online detaljhandel omfattende dagligvarer, sportsartikler, klær, fottøy,
hodeplagg, accessoirer i form av varer som vesker, bager, kofferter og reisevesker,
paraplyer og parasoller, belter, hår accessoirer, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og
kronometriske instrumenter, briller, kosmetikk, interiørvarer, husholdningsartikler i form av
varer som gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen, keramikk,
kjøkkenmaskiner, husholdningsbeholdere, husholdningsredskaper, møbler, byggevarer,
verktøy, hobbyartikler i form av varer som materialer til bokbinding, skrivemateriell,
klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere,
malerpensler, plastmaterialer for pakking, trykktyper, klisjeer, leketøy, farmasøytiske og
medisinske preparater, databehandlingsutstyr, fotografiutstyr, elektronikk i form av varer
som vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og
undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er
og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater,
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare,
brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål;
lærvarer.

Med vennlig hilsen,
Hege Søgstad
for
Christiin Sangvik-Jebsen
Partner / Advokatfullmektig MNA/Associate Attorney-at-Law

Onsagers AS
P.O.Box 1813 Vika, NO-0123 Oslo, Norway
Munkedamsveien 35, NO-0250 Oslo, Norway
Tel: +47 23 32 77 19 Mob: +47 93 49 57 59
christiin.sangvik-jebsen@onsagers.no
post@onsagers.no, www.onsagers.no

Bli bedre kjent med Onsagers her:

Notice: The information contained in this message may be confidential and privileged. If you are not the intended
recipient, please notify us and delete this e-mail and any attachments immediately. Any unauthorised use,
dissemination or copying of the information is prohibited.

