Arendal Kommune
Postboks 503
4898 GRIMSTAD
Oslo, 2019.10.24

Deres ref.:
Søknadsnr.:
Merke:
Innehaver:

16/26673-61
201806828
ARENDALSUKA
Arendal Kommune

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke
nr. 306392
Registrering
Vi har gleden av å informere dere om at varemerket er registrert i det norske
varemerkeregisteret. Varemerket vil bli kunngjort i Norsk varemerketidende på nettsidene
våre, www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/norsk-varemerketidende.
Hva innebærer en varemerkeregistrering?
En varemerkeregistrering gir enerett til varemerket slik det er utformet i sin helhet. Hvis
varemerket er et ordmerke, har dere vern for teksten. Vernet omfatter bruk av teksten
med ulike skrifttyper og logoutforminger. Hvis varemerket er et kombinert merke med
tekst og figur, har dere fått vern for den konkrete utformingen. Om dere har vern for
teksten brukt alene, kommer an på hvor særpreget teksten er. Les mer om særpreg på
www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/hva-kan-du-registrere.
Innsigelser
Hvis noen har innvendinger mot registreringen, kan de komme med en innsigelse. Fristen
for å levere en innsigelse er tre måneder fra registreringen ble kunngjort. Dere kan lese
mer om dette på www.patentstyret.no/Ord-og-uttrykk/Innsigelse---varemerke.
Manglende bruk av varemerket
Bruker dere ikke varemerket for varene/tjenestene det er registrert for innen fem år, kan
noen fremsette et krav til Patentstyret om at registreringen skal slettes helt eller delvis.
Fornyelse
Registreringen varer i 10 år fra den datoen søknaden kom inn til Patentstyret. Dere kan
fornye registreringen for 10 år av gangen så mange ganger dere ønsker. For å fornye
registreringen må dere betale fornyelsesavgift før registreringsperioden utløper (tidligst
ett år i forveien). Dere kan også sette opp en varsling på https://search.patentstyret.no,
slik at dere får beskjed når forfallsdato for fornyelse av varemerket nærmer seg.
Vær oppmerksom på at det finnes useriøse aktører som sender falske eller misvisende
tilbud og fakturaer knyttet til varemerker og patenter. Dere kan lese mer om dette på
www.patentstyret.no/om-oss/betalingsinformasjon/advarsel-mot-falske-fakturaer.
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Søke i utlandet
Hvis dere skal bruke varemerket i andre land enn Norge, bør dere vurdere å søke om
varemerkeregistrering i disse landene. Les mer om dette på
www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/Sok-varemerke-i-andre-land/. Hvis dere søker
om registrering i utlandet innen 6 måneder fra dere søkte i Norge, får dere prioritet
(innleveringsdato) fra den dagen dere leverte søknaden i Norge.
Kontakt oss
Husk å melde fra til oss dersom dere endrer adresse eller lignende, slik at vi kan holde
varemerkeregisteret oppdatert. Bruk skjemaene på
www.patentstyret.no/tjenester/skjemaer/ eller www.altinn.no/Skjema-ogtjenester/Etater/Patentstyret/.
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Gunhild Giske Skyberg
Telefon: 22 38 75 83

Registreringsnummer: 306392

Innehaver:
Innleveringsdato:

Arendal Kommune, Postboks 503, 4898 GRIMSTAD,
Norge
2018.05.23

Merketype:

Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke

Deres Varemerke er registrert i henhold til varemerkeloven av 1. juli 2010
med de opplysningene som er angitt i den vedlagte utskriften.

Registration number:306392

Owner:

Arendal Kommune, Postboks 503, 4898 GRIMSTAD, Norge

Filing date:

2018.05.23

Trademark type:

Combined/figurative mark

Your Trademark is registered under trademark law by 1 July 2010 with the
information specified in the attached statement.
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Reg.nr.:
Reg.dato.:
Registreringen utløper:
Søknadsnr.:
Inndato:
Gjengivelse av merket:

(546)

Merketype:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke

(521)

Bruk/innarbeidelse:
Ja
Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere
bruk og/eller innarbeidelse av merket.
Innehaver:
Arendal Kommune, Postboks 503, 4898 GRIMSTAD, Norge

(732)

(511)

306392
2019.10.18
2028.05.23
201806828
2018.05.23

Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41
Arrangering og ledelse av politisk møteplass.

