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BARCODE
Oslo S Utvikling AS

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke
nr. 286306
Registrering
Vi har gleden av å informere dere om at varemerket er registrert i det norske
varemerkeregisteret. Varemerket vil bli kunngjort i Norsk varemerketidende på nettsidene
våre, patentstyret.no/Varemerketidende.
Hva innebærer en varemerkeregistrering?
En varemerkeregistrering gir enerett til varemerket slik det er utformet i sin helhet. Hvis
varemerket er et ordmerke, har dere vern for teksten. Vernet omfatter bruk av teksten med
ulike skrifttyper og logoutforminger. Hvis varemerket er et kombinert merke med tekst og
figur, har dere fått vern for den konkrete utformingen. Om dere har vern for teksten brukt
alene, kommer an på hvor særpreget teksten er. Les mer om særpreg på
patentstyret.no/Varemerke/Krav-til-et-varemerke.
Innsigelser
Hvis noen har innvendinger mot registreringen, kan de komme med en innsigelse. Fristen for å
levere en innsigelse er tre måneder fra registreringen ble kunngjort. Dere kan lese mer om
dette på patentstyret.no/Ord-og-uttrykk/Innsigelse---varemerke.
Manglende bruk av varemerket
Bruker dere ikke varemerket for varene/tjenestene det er registrert for innen fem år, kan noen
fremsette et krav til Patentstyret om at registreringen skal slettes helt eller delvis.
Fornyelse
Registreringen varer i 10 år fra den datoen søknaden kom inn til Patentstyret. Dere kan fornye
registreringen for 10 år av gangen så mange ganger dere ønsker. For å fornye registreringen
må dere betale fornyelsesavgift før registreringsperioden utløper (tidligst ett år i forveien).
Dere kan også sette opp en varsling på alert.patentstyret.no, slik at dere får beskjed når
forfallsdato for fornyelse av varemerket nærmer seg.
Vær oppmerksom på at det finnes useriøse aktører som sender falske eller misvisende tilbud
og fakturaer knyttet til varemerker og patenter. Dere kan lese mer om dette på
patentstyret.no/falskefakturaer.

Søke i utlandet
Hvis dere skal bruke varemerket i andre land enn Norge, bør dere vurdere å søke om
varemerkeregistrering i disse landene. Les mer om dette på patentstyret.no/
Varemerke/Utenfor-Norge/. Hvis dere søker om registrering i utlandet innen 6 måneder fra
dere søkte i Norge, får dere prioritet (innleveringsdato) fra den dagen dere leverte søknaden i
Norge.
Kontakt oss
Husk å melde fra til oss dersom dere endrer adresse eller lignende, slik at vi kan holde
varemerkeregisteret oppdatert. Bruk skjemaene på patentstyret.no/Varemerke/Skjemaervaremerke/ eller altinn.no/Skjema-og-tjenester/Etater/Patentstyret/.
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.

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

KONGERIKET NORGE
THE KINGDOM OF NORWAY

Varemerkereg.nr.: 286306
Registered Trademark No.

The enclosed trademark has been registered with the Norwegian Industrial
Property Office in accordance with the Trademarks Act of July 1, 2010.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

REGISTRERINGSBREV

Deres varemerke er registrert i henhold til varemerkeloven av 1. juli 2010
med de opplysningene som er angitt i den vedlagte utskriften.

Per Foss
direktør
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
Registreringen utløper:
Søknadsnr.:
Inndato:
Gjengivelse av merket:

286306
2016.03.15
2025.02.11
201501878
2015.02.11

BARCODE
(541) Merketype:
Merket er et ordmerke i standard font
(732) Innehaver:
Oslo S Utvikling AS, Postboks 11, 0051 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35
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,
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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.
Klasse 36

Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast
eiendom; eiendomsomsetning; salg av eiendom
(omsetning); utleie av fast eiendom; utleie av kontorer.
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Klasse 37

Byggevirksomhet; byggeledelse; konsulentbistand ved
byggingstjenester;

Klasse 38

Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffe tilgang til
websider.

Klasse 41

Sportslige og kulturelle aktiviteter; helseklubbvirksomhet
og fysisk trening.

Klasse 42

Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og
utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning;
byplanlegging; plantegning i forbindelse med bygging;
ingeniørvirksomhet; tekniske konsultasjoner.

Klasse 43

Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig
innlosjering; bartjenester, hoteller; kafeer.

Klasse 45

Online sosiale nettverkstjenester.
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