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Deling av varemerkesøknad nr. 201614776 – bekreftelse
Vi har mottatt kravet deres om deling datert 2018.02.23.
Vi har nå delt varemerkesøknaden i henhold til varemerkeforskriften § 18. Den nye
(avdelte) søknaden vil få søknadsnummer 201803423. Referansen deres i den avdelte
søknaden er 540851/AS.
Varefortegnelsen i den avdelte søknaden er begrenset til:
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale
medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i
form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV
samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av
slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring;
fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon;
informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og
telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner;
personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting;
radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram;
telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk
kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse;
telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder; alle forannevnte
tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms);
sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak;
utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og
videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner;
produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer;
filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer;
nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester;
alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
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Faktura og betalingsfrist
Dere må betale et gebyr til Patentstyret på kr 2 900 når dere krever deling av en
varemerkesøknad, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR
(betalingsforskriften) § 11. Vi har sendt dere en faktura på dette gebyret, med
betalingsfrist 2018.04.13.
Vi gjør oppmerksom på at vi regner en avgift eller et gebyr som betalt den dagen
betalingen er registrert på Patentstyrets konto, se betalingsforskriften § 4. Hvis dere ikke
betaler gebyret innen betalingsfristen, avslår vi kravet om deling, se varemerkeforskriften
§ 18 fjerde ledd.
Når dere har betalt gebyret, vil vi gjennomføre delingen og begrense varefortegnelsen i
søknad nr. 201614776 (den videreførte søknaden). Søknadene vil deretter bli behandlet
hver for seg.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Mona Svensen
Telefon: 22 38 76 40
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