HAMAR BRYGGERIS VENNER
c/o Marit Wedvik, Store Prestrudveg 47
2315 HAMAR

Deres ref.:
Saksnr.:
Merke:
Søker:
Svarfrist:

Kyrre Wedvik Rykhus
201711516
Hamar Bryggeri
HAMAR BRYGGERIS VENNER
2017.12.061

Henleggelse av varemerkesøknad nr. 201711516
Fristen for å betale gebyr på grunnlag av tilsendt faktura utløp 2017.10.06. Vi har ikke
mottatt betaling. Søknaden er derfor henlagt i samsvar med varemerkeloven § 23.
Behandlingen av søknaden kan kreves gjenopptatt innen to måneder fra utløpet av nevnte
frist, altså innen 2017.12.06, ved å betale gebyret på kr 2900. Vennligst bruk den
tidligere sendte faktura.
Dere må i tillegg betale en avgift for gjenopptakelse på kr 550, som vil bli fakturert etter
at vi har mottatt betaling for det første gebyret. Avgift for gjenopptakelse må betales
innen fakturaens betalingsfrist for at vi skal ta søknaden opp til behandling igjen.
Dersom gebyret ikke betales, eller kommer inn for sent, blir søknaden endelig henlagt
uten mulighet for gjenopptakelse.
Gjenopptakelse gis bare én gang under behandlingen av søknaden. Vi minner om at en
avgift eller et gebyr er å anse som betalt den dagen betalingen er registrert på
Patentstyrets konto. For nasjonale søknader vil søknaden raskere kunne bli tatt opp til
behandling dersom dere skriftlig opplyser Patentstyret om at gebyret er betalt, og
henviser til søknadsnummeret. Dette er imidlertid ikke nødvendig for at søknaden skal bli
gjenopptatt.
Dersom dere mener at gebyret som lå til grunn for henleggelsen ble betalt innen
forfallsdato, ber vi dere redegjøre for dette skriftlig.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Hild Danielsen
Telefon: 22 38 74 41

1 Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter kan fås ved henvendelse
til Infosenteret i Patentstyret, eller på vår nettside, patentstyret.no.
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