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Varemerkesøknad nr. 201709911
Figurmerke i klasse 34
Apple Inc.
Vi viser til ovennevnte varemerkesøknad inngitt til Patentstyret den 27. juli 2017, og skal med dette
på vegne av innehaveren søke om fremskyndet søknadsbehandling.
Det aktuelle merket er ved en sørgelig feil fra vår side innsendt til registrering to år for sent, og
innehaveren står derfor uten den håndhevingsmulighet han hadde til hensikt å etablere allerede i
2015. Vi håper at Patentstyret vil vise forståelse for situasjonen, som alene skyldes en menneskelig
svikt hos oss, og på dette grunnlag hjelpe oss å rette opp i situasjonen som best det lar seg gjøre,
blant annet ved å gi søknaden prioritet i form av fremskyndet søknadsbehandling.
Det kan opplyses at Patentstyrets faktura for søknadsavgiften er betalt via nettbank mandag 31. juli,
og dermed antas godskrevet Patentstyrets konto allerede.
Vi håper på velvillig behandling av denne søknad og ser frem til å høre fra dere.
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