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TILLEGGSBEMERKNING - INNSIGELSSESSAK REG. NR. 296470 - TV 2 TIPPEKAMPEN

Det vises til søkers tilsvar av 4. oktober 2018 i ovennevnte sak.
Selv om Patentstyret i oversendelsesbrevet meddeler at saken tas opp til avgjørelse, tillater vi oss å
komme med en kort tilleggsbemerkning vedrørende klagers subsidiære krav om unntaksanmerkning etter
varemerkeloven § 17.
Klager er enig i at dette er opp til Patentstyrets skjønn. Vi vil imidlertid fremheve at søkers tidligere
tilkjennegitte ønske om å monopolisere elementet TIPPEKAMPEN, også innenfor området der dette er en
beskrivende betegnelse (klasse 38, 41), kombinert med at TIPPEKAMPEN nå er registrert innenfor en
tjenesteklasse der det er usannsynlig at det vil bli ta tt i bruk som særlig kjennetegn (klasse 35), skaper et
potensial for at søker vil prøve å tilta seg et monopol også innenfor klasse 38/41, ved markedsopptreden
eller på annen måte. Det vises til at TV 2 generelt er en stor og mektig markedsaktør. I tillegg kommer det
rimelighetshensyn at TV 2 ved sin registrering (om den opprettholdes) de facto har annektert en
merkevare som er skapt og bygget opp av NRK, og dermed finansiert av landets befolkning.
Det vil på denne bakgrunn etter vår oppfatning være en klok skjønnsutøvelse om Patentstyret, for det
tilfellet at registreringen opprettholdes, registrerer en slik unntaksanmerkning til ivaretakelse av vår felles
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