ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes
5817 BERGEN
Oslo, 2019.12.13

Deres ref.:
Saksnr.:
Merke:
Søker:
Svarfrist:

201909118
Glöd Sophie Elise
Elle Basic AS
2020.03.131

Uttalelse i varemerkesøknad
Vi viser til søknaden deres datert 4. juli 2019. Vi har vurdert om vi kan registrere
varemerket

Patentstyrets konklusjon
Vi kan ikke registrere varemerket fordi deler av innholdet utpeker én bestemt person som
ikke selv er søker av rettigheten.
Begrunnelse
Varemerket inneholder fornavnet Sophie Elise som utpeker en kjent norsk blogger som
bruker nettopp eget fornavn som kjennetegn. Søker av varemerkesøknaden er imidlertid
Elle Basic AS, og det foreligger ikke noe samtykke fra Sophie Elise i saken. Vi kan ikke
registrere varemerker som er egnet til å utpeke én bestemt person så lenge det ikke
foreligger et samtykke fra den som utpekes. Vi viser til varemerkeloven § 16 bokstav c.
Varefortegnelsen må endres
Varefortegnelsen i søknaden må endres fordi enkelte varer er upresise eller er plassert i
feil klasse. Vi viser til varemerkeloven § 18.
Dere må gjøre følgende endringer:
Klasse 3:
Varen «duftlys» må flyttes fra klasse 3 til klasse 4.
Angivelsen «hudpleie» høres ut som en tjeneste som tilbys, og ikke som en varetype. Vi
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ber om at dere omformulerer denne slik at det fremgår at dette er en vare, eksempelvis
slik: «hudpleiemidler».
Varen «øyenvipper» bør skrives om til «kunstige øyenvipper», siden det antakeligvis er
dette som skal selges.
Klasse 21:
Varen «pinsetter» må utgå fra denne klassen. Denne angivelsen er allerede korrekt
innplassert i klasse 8.
Varene «neglesakser; neglefiler» må flyttes til klasse 8.
Klasse 35:
Tjenesten «Salg online av hudpleie, øyenvipper» må skrives om til «salg av
hudpleiemidler, kunstige øyenvipper».
Vi gjør oppmerksom på at dere ikke kan legge til nye varer og tjenester som ikke er
omfattet av den opprinnelige varefortegnelsen.
Ny faktura
Hvis dere bekrefter at varene «duftlys» kan flyttes til klasse 4 vil dette føre til en klasse
mer enn det søknaden opprinnelig omfattet. Vi vil sende dere en ny faktura på 750 kr for
den ekstra klassen. Fakturaen må betales før vi kan registrere varemerket.
Dette kan dere gjøre


Send inn en korrigert varefortegnelse.



Hvis dere sender inn samtykke fra personen det gjelder, kan vi likevel frafalle
henvisningen til varemerkeloven § 16 bokstav c.

Svarfrist
Vi må motta et skriftlig svar senest 13. mars 2020. Dere kan svare oss før fristen for å få
en raskere avklaring. Send gjerne inn svaret via Altinn. Hvis vi ikke mottar svar innen
fristen, henlegger vi søknaden. En henlagt søknad kan bare gjenopptas mot å betale en
avgift. Se varemerkeloven § 23 og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR §
17.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Siri M. Leander
Telefon: 22 38 73 16
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Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i
forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014.
Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.
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