ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes
5817 BERGEN
Oslo, 2020.02.21

Deres ref.:
Søknadsnr.:
Merke:
Innehaver:

201909118
Glöd Sophie Elise
Elle Basic AS

Oversendelse av registreringsbrev for varemerke
nr. 308249
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.

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

patentstyret.no
post@patentstyret.no
Org.nr.: 971 526 157 MVA

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
Siri M. Leander
Telefon: 22 38 73 16

Registreringsnummer: 308249

Innehaver:

Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge

Innleveringsdato:

2019.07.04

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:308249

Owner:

Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge

Filing date:

2019.07.04

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:

308249
2020.02.10
2029.07.04
201909118
2019.07.04

(546)

Merketype:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke

(732)

Innehaver:
Elle Basic AS, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO, Norge

(740)

Fullmektig:
ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge

(511)

Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3
Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring,
polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper; parfymer, eteriske
oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; tannpasta;
munnvann; munnspray; kremer; sololje; solkrem;
solbeskyttende midler; selvbruningskremer; såper; håndsåper;
neglelakk; neglelakkfjerner; hurtigtørkende neglespray;
eksfolierende fotsokk; fotkrem; makeup remover; lipgloss;
leppestift; olje til hår; arganolje; sjampo; balsam; hårspray;
hårmousse; hårvoks; hårgele; body lotion; dusjsåpe; massasje
olje; håndkrem; deodorant; duftolje; peeling gele;
hårfjerningsprodukter; badesalter; barbersåpe; blekemidler for
kosmetisk bruk; kosmetikk for øyebryn; make up; kosmetiske
preparater for bad; hudpleiemidler; kunstige øyenvipper;
leppestifter; masker for skjønnhetspleie; parfymer; preparater
for hårkrølling; sminkeprodukter; tørrsjampo;
etterbarberingsmidler; våtservietter; oppvaskmidler;
vaskemidler.
Klasse 4
Duftlys.
Klasse 8
Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer,
gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og –
maskiner; pinsetter; hårfjerningsapparater; redskap for
hårkrølling; hårsakser; neglfiler; neglesakser.
Klasse 21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og
svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass
eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk);
glassvarer, porselen og keramikk; hårbørster; hårstrikker,
kammer; neglebørster.
Klasse 35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av
bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg
online av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, såper,
parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler,
tannpasta, munnvann, munnspray, kremer, sololje, solkrem,
solbeskyttende midler, selvbruningskremer, såper, håndsåper,
neglelakk, neglelakkfjerner, hurtigtørkende neglespray,

eksfolierende fotsokk, fotkrem, makeup remover, lipgloss,
leppestift, olje til hår, arganolje, sjampo, balsam, hårspray,
hårmousse, hårvoks, hårgele, body lotion, dusjsåpe, massasje
olje, håndkrem, deodorant, duftlys, duftolje, peeling gele,
hårfjerningsprodukter, badesalter, barbersåpe, blekemidler for
kosmetisk bruk, kosmetikk for øyebryn, make up, kosmetiske
preparater for bad, hudpleiemidler, kunstige øyenvipper,
leppestifter, masker for skjønnhetspleie, parfymer, preparater for
hårkrølling, sminkeprodukter, tørrsjampo, etterbarberingsmidler,
våtservietter, oppvaskmidler, vaskemidler, håndverktøy og
redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer,
hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og –maskiner,
pinsetter, hårfjerningsapparater, redskap for hårkrølling,
hårsakser, neglfiler, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler),
materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål,
stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til
bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk, hårbørster,
hårstrikker, kammer, pinsetter, neglesakser, neglefiler,
neglebørster.

