ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO

Deres ref.:
Saksnr.:
Merke:
Søker:

Oslo, 2018.08.02

T61802344NO00
201809369
VY
ZACCO NORWAY AS

Berostillelse av varemerkesøknad
Vi viser til søknaden deres datert 17. juli 2018. Vi har vurdert om vi kan registrere
varemerket VY.
Patentstyret har stilt søknaden i bero
Vi vil informere om at behandlingen av varemerkesøknaden deres må vente til det blir tatt
en endelig avgjørelse i varemerkesøknad nr. 201803010.
Dette varemerket har prioritet fra et tidligere tidspunkt enn deres varemerke. Vi viser til
vedlagt informasjon om varemerket.
Varemerkene er svært like fordi begge merkene inneholder element VY. Varemerkene
gjelder for samme tjenester. Det endelige resultatet i den bedre prioriterte søknaden kan
derfor ha betydning for utfallet i søknaden deres.
Vi gjør også oppmerksom på at det er en risiko for at varemerket deres kan forveksles
med dette varemerket som er beskyttet i Norge: nasjonal registrering
294534

VY

Vi kan ikke registrere et varemerke som er identisk med et annet varemerke som er
beskyttet i Norge, når begge varemerkene gjelder for samme varer eller tjenester. Se
varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav a.
Varemerket deres og det nevnte varemerket gjelder for samme tjenester i klasse 37.
Med vennlig hilsen
Tormod Nilsen
Telefon: 22 38 74

Sandakerveien 64
Pb. 4863 Nydalen, 0422 Oslo
Telefon: +47 22 38 73 00

patentstyret.no
post@patentstyret.no
Org.nr.: 971 526 157 MVA
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(541) Merketype:
Merket er et ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
VY
(731) Søker:
LEVE HYTTER AS, Granrudvegen 6, 2636 ØYER, Norge
(732) Innehaver:
LEVE HYTTER AS, Granrudvegen 6, 2636 ØYER, Norge
(740) Fullmektig:
ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36
Bestyrelse av familiestiftelser; Bestyrelse av fast eiendom;
Bestyrelse av leiegårder; Boligformidling [leiligheter];
Eiendomsmegler for fast eiendom; Eiendomsomsetning;
Finansiell virksomhet; Finansieringstjenester; Forvaltning
av formuer; Husleieinnkreving; inkassoforretninger; Lån
mot sikkerhet; Taksering av fast eiendom; Utlån mot pant
i fast eiendom; Utleie av fast eiendom; Utleie av kontorer
[fast eiendom]; Utleie av landbrukseiendommer; Utleie av
leiligheter.
Klasse 37

Byggeledelse; Byggevirksomhet; Bygningsinformasjon;
Bygningsisolering; Installasjon av dører og vinduer;
Installasjon og reparasjon av tyverialarmer; Installasjon
og reparasjon av elektriske apparater; Installasjon og
reparasjon av klimatiseringsapparater; Konsulentbistand
ved byggingstjenester; Malevirksomhet;
Murmestervirksomhet; Mursteinslegging; Rengjøring av
bygninger [eksteriør]; Riving av bygninger;
Rørleggervirksomhet; Snekkertjenester; Stillasoppsetting;
Taktekkingstjenester; Tapetsering; Tetningsarbeid
[bygging]; Utleie av bygningsmaskiner; Veidekking og
brolegging.

Klasse 42

Arkitekter; arkitekturkonsultasjoner; byplanlegging;
forskning i forbindelse med miljøvern; geologisk forskning;
grafisk formgiving; industridesign; ingeniørvirksomhet
[teknisk ekspertise]; inspeksjon av elektriske anlegg;
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interiørarkitekter; interiørdekorering;
interiørkonsulentvirksomhet; konsultasjonstjenester i
forbindelse med energisparing; kvalitetskontroll;
landmåling; materialtesting; oppmåling; plantegning i
forbindelse med bygging; prosjektstudier [tekniske];
tegning [industridesign]; teknisk forskning.
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(210) Søknadsnr.:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse av merket:

201803010
2018.02.28

(546) Merketype:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
VY Hemsedal Hotel
(731) Søker:
AB UTVIKLING AS, c/o WePe Regnskap AS, Postboks 83, 1941
BJØRKELANGEN, Norge
(740) Fullmektig:
TENDEN ADVOKATFIRMA ANS, Postboks 423, 3101 TØNSBERG, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35
Bedriftsledelse av hoteller: konsulenttjenester innen
administrasjon og ledelse av hoteller.
Klasse 37

Konstruksjon og vedlikehold av feriehus, leiligheter,
midlertidig innkvartering, hotell og leilighetshotell.

Klasse 43

Hotell- , restaurant- og kafétjenester; hoteller;
hotellinformasjonstjenester; hotellreservering; utleie av
midlertidig overnatting i form av ferieboliger og leiligheter.
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