Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Mottak
12. mars 2018 13:53
Mottak
VS: Varemerkesøknad nr. 201614776 TIPPEKAMPEN, begjæring om deling av
varemerkesøknad

Gjelder: korrespondanse om deling, rutes til fristadm.

Fra: Astrid Solberg / Bryn Aarflot [mailto:as@baa.no]
Sendt: 23. februar 2018 11:10
Til: Ekstern post <post@patentstyret.no>
Kopi: Marie Smukkestad <msm@patentstyret.no>
Emne: Varemerkesøknad nr. 201614776 TIPPEKAMPEN, begjæring om deling av varemerkesøknad
Vår ref. for videreført varemerkesøknad nr. 201614776: 536765/AS
Vår ref. for avdelt søknad i klasse 38 og 41: 540851/AS
Varemerkesøknad nr. 201614776
TIPPEKAMPEN i klasse 35, 38 og 41
TV 2 AS
Jeg viser til tidligere kommunikasjon vedrørende norsk varemerkesøknad nr. 201614776 for
ordmerket TIPPEKAMPEN, og skal med dette på vegne av søker begjære deling av søknaden.
Jeg skal be om at opprinnelig søknadsnummer 201614776 videreføres for klasse 35, mens klassene
38 og 41 skilles ut i egen søknad med nytt søknadsnummer, dog med opprinnelig søknadsdato 8.
desember 2016. Deretter skal varemerkesøknaden omfattende klasse 35 bes registrert som tilbudt
av Patentstyret, mens det for avdelt søknad omfattende klasse 38 og 41 bes utferdiget formell
avgjørelse som anmodet i vår tidligere besvarelse i saken.
Vi imøteser faktura for avdelt søknad, som bes påført vår referanse 540851/AS.
Vi takker på forhånd for hjelpen, og ser frem til nytt i sakene etter hvert.
Vennlig hilsen
Astrid Solberg
Senior partner/Attorney-at-law (MNA)
BRYN AARFLOT · OSLO · NORWAY
Phone +47 46 90 30 00
Mobile +47 901 15 468
E-mail as@baa.no
Web
baa.no

Fra: Astrid Solberg / Bryn Aarflot
Sendt: 21. februar 2018 11:45

Til: 'Marie Smukkestad' <msm@patentstyret.no>
Emne: SV: Ang varemerkesøknad nr. 201614776 TIPPEKAMPEN
Hei Marie
Takk for beskjed. Det kan meget vel hende at søkeren nå ønsker å dele søknaden, men før jeg drøfter
saken med klienten min ville det vært nyttig å vite resultatet av varemerkesøknad nr. 201614777
for TV 2 TIPPEKAMPEN, hvor vi har anført (ved besvarelse 15. august 2017) at merket må kunne
registreres for alle tjenester som følge av innarbeidelsen av merkeelementet TV 2. Jeg ville satt pris
på en oppdatering vedrørende denne tilknyttede saken om du har mulighet til å undersøke og sende
en kort-kort oppdatering.
Vennlig hilsen
Astrid
Astrid Solberg
Senior partner/Attorney-at-law (MNA)
BRYN AARFLOT · OSLO · NORWAY
Phone +47 46 90 30 00
Mobile +47 901 15 468
E-mail as@baa.no
Web
baa.no

Fra: Marie Smukkestad [mailto:msm@patentstyret.no]
Sendt: 21. februar 2018 10:30
Til: Astrid Solberg / Bryn Aarflot <as@baa.no>
Emne: Ang varemerkesøknad nr. 201614776 TIPPEKAMPEN
Hei,
Vi har foretatt en ny vurdering av denne søknaden.
Vi fastholder at merket er beskrivende og mangler særpreg for tjenestene i klasse 38 og 41,
men har kommet til at søkeren kan tilbys registrering for tjenestene i klasse 35.
Dere ber om en formell avgjørelse dersom vi fastholder. Før vi skriver avgjørelsen vil vi
forhøre oss om søkeren ønsker registrering for klasse 35, eventuelt dele søknaden.
Vi avventer tilbakemelding fra dere.
Vennlig hilsen,
Marie Smukkestad
Seniorrådgiver
Design- og varemerkeavdelingen
22387364/22387300
msm@patentstyret.no

