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Vi viser til inngitt varemerkesøknad sendt via Altinn med søknads.nr. 201809369.
Vi er nylig blitt klar over at Patentstyret har endret systemet med hastebehandling av
varemerkesøknader og at det nå foreligger en fastsatt saksbehandlingstid ved innlevering via
«søknadsviser» for private og SMB. Zacco har imidlertid enda ikke fått opprettet konto hos Patentstyret
for å få betalt gjennom denne ordningen. I tillegg krever ordningen at varer og tjenester fra
produktvelgeren benyttes i denne søknadsprosessen.
Grunnet en navngivelsesprosess måtte vi prioritere å få sikret registreringen og benyttet da gammel
ordning ved innsending gjennom Altinn. Vi viser til vedlagte innleveringskvittering og kvittering for
betaling av søknadsavgift.
På tross av at Patentstyret har endret sin saksbehandling vil vi be om at Patentstyret for denne søknad
prioriterer denne og hastebehandler søknaden, slik at kunden får en rask avklaring på om varemerket er
registrerbart i Norge. Vi vil for øvrig vise til forundersøkelsesnummer 2018-0470V. Vi vil selvfølgelig
etterstrebe å få implementert den nye ordningen i våre systemer og informere våre kunder om denne
prosessen i vårt videre arbeid med varemerkesøknader fremover.
Ta gjerne kontakt med meg om det er spørsmål.
Med vennlig hilsen
Harald Sommerstad
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