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Siste varsel om fornyelse av Varemerkeregistrering nr. 48768
Vi minner om at fornyelsesavgiften ikke er betalt innen betalingsfristen. Dere må betale
fornyelsesavgift og en forsinkelsesavgift for å opprettholde registreringen, se varemerkeloven §

33.

Hvis dere allerede har betalt avgiften eller ikke ønsker å opprettholde registreringen, kan
dere se bort fra dette varselet.
Merket kan kreves fornyet for samme vare- og klasseangivelse som før, eller for en
begrenset vare- eller klasseangivelse. 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.
Hvordan betale
Vi sender ikke ut faktura på fornyelser. I Patentstyrets Søketjeneste
https://search.patentstyret.no/ kan dere søke opp registreringen, og se hvor mye som skal
betales. Ved å klikke på handlevognikonet, kan dere betale avgiften elektronisk. Dere må
opprette en bruker hos oss for å få tilgang til å betale. Hvis dere allerede har opprettet
bruker, kan dere gå rett til innlogging/betaling: https://payment.patentstyret.no/.
Avgiften må være registrert på vår konto senest på betalingsfristen, for å bli godkjent,

se

Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter §§ 4 og 5.

Om fremtidige varsler
Patentstyret vil etter hvert slutte å sende varselbrev. Dere må derfor opprette et elektronisk
varsel i Søketjenesten https://search.patentstyret.no/. Søk opp registreringen og klikk på
knappen «Opprett varsel» Da får dere en e-post, ca. én måned før neste betalingsfrist.
Har dere spørsmål, ta kontakt med infosenteret vårt på telefon 22 38 73 33 eller send en
e-post til post@patentstyret.no.
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