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Siste varsel om betaling av fornyelse for varemerke registrering nr.
258564
Fornyelsesavgiften er ikke betalt innen betalingsfristen. Dere må betale fornyelsesavgiften
og en forsinkelsesavgift for å opprettholde registreringen. Hvis vi ikke mottar betalingen
innen fristen, vil registreringen opphøre med endelig virkning (Se varemerkeloven § 33).
Hvis dere allerede har betalt avgiften eller ikke ønsker å opprettholde registreringen, kan
dere se bort fra dette varselet.
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Siste varsel om betaling av fornyelse for varemerke registrering nr.
258564
Fornyelsesavgiften er ikke betalt innen betalingsfristen. Dere må betale fornyelsesavgiften
og en forsinkelsesavgift for å opprettholde registreringen. Hvis vi ikke mottar betalingen
innen fristen, vil registreringen opphøre med endelig virkning (Se varemerkeloven § 33).
Hvis dere allerede har betalt avgiften eller ikke ønsker å opprettholde registreringen, kan
dere se bort fra dette varselet.
Hvis dere ønsker å gjøre endringer i registreringen, må disse meldes skriftlig til oss i god
tid /jør dere betaler fornyelsen. Bruk gjerne et av våre skjemaer:
http://www.patentstvret.no/tienester/skiemaer/
Det er frivillig om dere vil fornye, derfor sender vi ikke ut faktura for fornyelsesavgifter.
Hvor mye og hvordan betale:
I vår Søketjeneste https://search.patentstvret.no/advanced kan dere søke opp
registreringen deres. Klikk på saken for å få mer informasjon, og under kapittelet
«Betaling» kan dere se beløpet som skal betales. Betale elektronisk ved å klikke på
handlevognikonet . Dere må opprette bruker hos oss for å kunne betale elektronisk.

Hvis dere allerede er en bruker hos oss, kan dere logge dere direkte inn på vår
betalingsside: https://pavment.patentstvret.no/.
Hvis dere ikke har mulighet til å betale elektronisk kan dere betale direkte via nettbank,
se betalingsinformasjon: https://www.patentstvret.no/om-oss/betalinasinformasion/.
Avgiften må være registrert på vår konto senest på betalingsfristen for å bli godkjent.
(Se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter
§§ 4 og 5).
Ønsker dere informasjon om elektronisk varsling eller har andre spørsmål, ta kontakt med
kundesenteret vårt på telefon 22 38 73 00 eller send en e-post til post@patentstvret.no.
Med vennlig hilsen
Patentstyret

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