Zacco Norway AS
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO

Oslo, 2016.07.13

Varsel om fornyelse av Varemerkeregistreringnr. 48768
For å opprettholde registreringen, må dere betale fornyelsesavgift for nye 10 år. Se
varemerkeloven § 33 og varemerkeforskriften § 56. Har det skjedd endringer i
registreringen, for eksempel vedrørende navn, adresse, endring av innehaver, oppnevnt
fullmektig eller begrensning av antall klasser, 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 velge riktig beløp fra tabellen
nedenfor og betale det 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 550 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. 1 måneder før neste betalingsfrist.
Merket kan kreves fornyet for samme vare- og klasseangivelse som før, eller for en
begrenset vare- eller klasseangivelse.
Betalingsinformasjon:
Innehaver:
Merke:
Klasse:
Avgifter Varemerke
(gjelder fra og med 1. april 2014)

Utregning av beløp som skal
betales:

Brødr. Sunde AS
ISOPOR
17,19
Fornyelsesavgift inkl. 3 klasser
Tilleggsavgift for hver klasse utover 3

kr 2600,kr 1000,-

Fornyelsesavgift + evt. tilleggsavgift

Kontonummer:
Bankinformasjon for utenlandske:

8276 01 00192
IBAN: NO8282760100192
BIC: DNBANOKKXXX
Betalingsfrist:
2016.09.01
Registreringsnummer (må oppgis): 48768
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
Inger Johnsrud

