Bilag 1

BRI—IFR
Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

201809369

VY

Inkassoforretninger, lån mot
sikkerhet, finansiell

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,
utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og
reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

Administrativ
overprøving

virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,
inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,
eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, salg av
komplette bygg for hytter og
hus, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,
ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing, teknisk
forskning, kvalitetskontroll.

Ref.: #8662672/1

Advokatfirmaet BAHR AS
Tjuvholmen allé 16, Postboks 1524 Vika, NO-0117 Oslo, Tel: +47 21 00 00 50 Fax: +47 21 00 00 51
www.bahr.no Org.nr: NO 919 513 063

BRI—IR
Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

201903777

VYGRUPPEN

Inkassoforretninger, lån mot
sikkerhet, finansiell
virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,
inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,

Protest

utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og
reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,
ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,.

#8662672/1

2(12)

Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

201904184

VY BYBIL

Inkassoforretninger, lån mot
sikkerhet, finansiell
virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,
utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og
reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

Protest

inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,
eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, salg av
komplette bygg for hytter og
hus, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,
ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,

#8662672/1
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BRIMFR
Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

20181682

VYE

Inkassoforretninger, lån mot
sikkerhet, finansiell
virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,

Innsigelse

inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,

utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og
reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, salg av
komplette bygg for hytter og
hus, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,
ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,

#8662672/1

4(12)

BRI—IR
Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

201803010

VY Hemsedal
Hotel

Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),

Bedriftsledelse for hoteller,
konsulenttjenester innen
administrasjon og ledelse av
hoteller, hotell- restaurant- og
kafétjenester, hoteller,

Administrativ
overprøving

eiendomsmegler for fast
eiendom,
eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,

hotellinformasjonstjenester,
hotellreservering, utleie av
midlertidig overnatting i form av
ferieboliger og leiligheter.

ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,

#8662672/1

5 (12)

BRIHFR
Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

201904182

VY MOBILITY

Inkassoforretninger, lån mot
sikkerhet, finansiell
virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,
utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og
reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

Protest

inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,
eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, salg av
komplette bygg for hytter og
hus, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,
ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,

#8662672/1

6(12)

BRIHR
Søknadsnr.

Varemerke

201904183

VY BUSS

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

Inkassoforretninger, lån mot

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,
utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og
reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

Protest

sikkerhet, finansiell
virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,
inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,
eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, salg av
komplette bygg for hytter og
hus, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,
ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,

#8662672/1

7(12)

BRI—IFR
Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

201903830

VY

Inkassoforretninger, lån mot
sikkerhet, finansiell

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,

Protest

virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,

utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og
reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

(figurmerke)

inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,
eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, salg av
komplette bygg for hytter og
hus, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,
ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,

#8662672/1

8(12)

BRIHFR
Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

201904191

VY (figurmerke)

inkassoforretninger, lån mot
sikkerhet, finansiell
virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,

Protest

inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,

utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og
reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, salg av
komplette bygg for hytter og
hus, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,
ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,

#8662672/1

9 (12)

BRI—IR
Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

201904179

VY TOG

Inkassoforretninger, lån mot
sikkerhet, finansiell

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,
utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og

Protest

virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,
inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,

reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, salg av
komplette bygg for hytter og
hus, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,
ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,

#8662672/1

10 (12)

BRI—IFR
Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

201904190

VY (figurmerke)

Inkassoforretninger, lån mot
sikkerhet, finansiell
virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,

Protest

inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,
eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, salg av
komplette bygg for hytter og
hus, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,

utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og
reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,

#8662672/1

11 (12)

Søknadsnr.

Varemerke

Varegrupper Leve Hytter
har beskyttelse for

Vygruppens varegrupper som
griper inn i Leve Hytters
enerett.

Tiltak

201904192

VY (figurmerke)

Inkassoforretninger, lån mot
sikkerhet, finansielt
virksomhet,
finansieringstjenester,
forvaltning av formuer,

Bankkort, kredittkort, betalingskort,
lesere for magnetisk kodede kort,

Protest

inkassoforretninger,
Bestyrelse av fast eiendom,
boligformidling (leiligheter),
eiendomsmegler for fast
eiendom,
eiendomsomsetning, utleie
av fast eiendom, utleie av
leiligheter, byggeledelse,
byggevirksomhet, salg av
komplette bygg for hytter og
hus, arkitekter,
byplanlegging, forskning i
forbindelse med miljøvern,
geologisk forskning, grafisk
formgiving,

utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet, midlertidig
innlosjering, hotellreservering og
reservering av innkvartering,
hoteller, moteller,

ingeniørvirksomhet,
konsultasjonstjenester i
forbindelse med
energisparing,
kvalitetskontroll, teknisk
forskning,

#8662672/1

12 (12)

