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Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä
koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-
koodit) tarkoittavat:

(111) rekisteröintinumero

(151) rekisteröintipäivä

(210) hakemusnumero

(220) hakemispäivä

(310) etuoikeus: hakemusnumero

(320) etuoikeus: hakemispäivä

(330) etuoikeus: maa

(340) osaetuoikeus

(442) hakemus kuulutettu

(511) tavara-ja/tai palveluluokka

NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen

luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun

painoksen mukaan

(526) erottamislausuma

(540) tavaramerkki

(551) yhteismerkki

(554) kolmiulotteinen merkki

(556) äänimerkki

(561) translitteraatio

(571) merkinselitys

(591) väriselitys

(641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista

(646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä

(730) hakija/haltija

(740) asiamies

(791) käyttöluvan saaja

Tämä lehti sisältää tavaramerkkejä koskevat julkaisut ja
ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa.

KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT
REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ.

ISSN 1795-4932 (Verkkolehti)

Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varu-
märkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder)
betyder:

(111) registreringsnummer

(151) registreringsdatum

(210) ansökningsnummer

(220) ingivandedatum

(310) prioritet: ansökningsnummer

(320) prioritet: ansökningsdatum

(330) prioritet: land

(340) delprioritet

(442) ansökningen kungjord

(511) varu- och/eller tjänsteklass

NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och

tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan

som angetts inom parentes

(526) disclaimer

(540) varumärke

(551) kollektivmärke

(554) tredimensionellt märke

(556) ljudmärke

(561) translitteration

(571) märkesbeskrivning

(591) färgbeskrivning

(641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar

(646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar

(730) sökande/innehavare

(740) ombud

(791) licenstagare

Den här tidningen innehåller publikationer som gäller
varumärken och den kommer ut två gånger i månaden.

MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE
VARUMÄRKEN.

ISSN 1795-4932 (Online)
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Julkaistut rekisteröinnit:

Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain 107 §:n (2019/544) ja tavaramerkkilain (7/1964)
20 §:n nojalla sekä tavaramerkkilain (2019/544) 24 §:n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit.
Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Väitteen voi tehdä käyttämällä sähköistä palvelua
osoitteessa: https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos. Väitteessä on ilmoitettava rekisterinumero ja se
on toimitettava liitteineen Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden
julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se
koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukainen väitemaksu. Kulloinkin voimassa olevat
maksut on ilmoitettu PRH:n kotisivuilla osoitteessa: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/hinnasto/
hakemusmaksut.html.

Offentliggjorda registreringar:

Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 107 § i varumärkeslagen (2019/544) och 20 § i
varumärkeslagen (7/1964) samt 24 § i varumärkeslagen (2019/544) registrerat följande varumärken.
Invändning mot en registrering ska göras skriftligen. Lämna in invändningen via vår e-tjänst på
https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos/sv. Ange registernumret i invändningen och lämna in den med
bilagor till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader från den här tidningens utgivningsdag.
Motivera invändningen och ange vilka varor eller tjänster den gäller. Betala en invändningsavgift som
avses i arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda
prestationer när du lämnar in invändningen. Mer information om de gällande avgifterna finns på vår
webbplats på: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/hinnasto/hakemusmaksut2.html.

(111) 280844
(151) 28.06.2021
(210) T202052888
(220) 22.10.2020

(540) NOSTO

(730) NOSTO SOLUTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 35
NCL(11)

(111) 280845
(151) 28.06.2021
(210) T202053255
(220) 28.11.2020

(540)

 
(730) LAPIN VÄKI OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI
(511) 16, 25, 32
NCL(11)
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(111) 280849
(151) 29.06.2021
(210) T202053410
(220) 14.12.2020

(540) Kaikki ihonhoidosta

(730) TWISTBE OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 280848
(151) 28.06.2021
(210) T202150074
(220) 11.01.2021

(540) Kosmos

(730) ENGESTRÖM-HULL, ULLA-MAARIA, Kontiolahti, Kontiolahti, FI
(511) 19
NCL(11)

(111) 280837
(151) 23.06.2021
(210) T202150217
(220) 22.01.2021

(540)

 
(730) PURO TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT OY, Kerava, Kervo, FI
(740) Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
(511) 37, 39, 45
NCL(11)

(111) 280815
(151) 16.06.2021
(210) T202150391
(220) 04.02.2021

(540) Hukkasukka

(730) HUKKASUKKA OY, Helsinki, Helsingfors, FI
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(511) 25
NCL(11)

(111) 280819
(151) 17.06.2021
(210) T202150818
(220) 18.03.2021

(540) Iikan pyörävarikko

(730) MUKKE OY, Kuopio, Kuopio, FI
(740) Leitzinger Oy
(511) 35, 37
NCL(11)

(111) 280843
(151) 28.06.2021
(210) T202150994
(220) 04.04.2021

(540) Eris AI

(730) SERVITIUM OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI
(511) 38, 42
NCL(11)

(111) 280822
(151) 17.06.2021
(210) T202151025
(220) 07.04.2021

(540) POOK HURMA

(730) AIKA & TARKKA OY, Liperi, Libelits, FI
(511) 14
NCL(11)

(111) 280821
(151) 17.06.2021
(210) T202151026
(220) 07.04.2021

(540) POOK TORNI

(730) AIKA & TARKKA OY, Liperi, Libelits, FI
(511) 14
NCL(11)
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(111) 280840
(151) 24.06.2021
(210) T202151085
(220) 15.04.2021

(540)

 
(730) WIHURI OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Leitzinger Oy
(511) 35
NCL(11)

(111) 280839
(151) 24.06.2021
(210) T202151086
(220) 15.04.2021

(540)

 
(730) WIHURI OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Leitzinger Oy
(511) 35
NCL(11)

(111) 280838
(151) 24.06.2021
(210) T202151087
(220) 15.04.2021

(540)

 
(730) WIHURI OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Leitzinger Oy
(511) 35
NCL(11)

(111) 280814
(151) 15.06.2021
(210) T202151214
(220) 29.04.2021

(540)
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(730) KIINTEISTÖ OY BIENS, Espoo, Esbo, FI
(511) 35, 36
NCL(11)

(111) 280842
(151) 28.06.2021
(210) T202151378
(220) 17.05.2021

(540)

 
(730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI
(740) Fondia Oyj
(511) 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35
NCL(11)

(111) 280841
(151) 28.06.2021
(210) T202151379
(220) 17.05.2021

(540)
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(730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI
(740) Fondia Oyj
(511) 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35
NCL(11)

(111) 280825
(151) 22.06.2021
(210) T202151400
(220) 19.05.2021

(540) AF_youth_ambassador

(730) HYTTINEN, JAANA YASU ANNELI, APUTOIMININIMEN TREK-N-PAWS HALTIJANA,
Ulvila, Ulvsby, FI
(511) 35
NCL(11)

(111) 280813
(151) 15.06.2021
(210) T202151404
(220) 19.05.2021

(540) Arki liikuttaa Arkiliikuttaa #arkiliikuttaa #ArkiLiikuttaa

(730) PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU RY, Lahti, Lahtis, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 280820
(151) 17.06.2021
(210) T202151419
(220) 20.05.2021

(540)

 
(730) LUOMANEN, JAAKKO, TOIMINIMEN T:MI DIRTY DEEDS, OM. JAAKKO LUOMANEN
HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 30, 43
NCL(11)

(111) 280818
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(151) 16.06.2021
(210) T202151428
(220) 20.05.2021

(540) Luonnostaan

(730) KAJAUS, KATJA, Raattama, Raattama, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 280823
(151) 17.06.2021
(210) T202151434
(220) 21.05.2021

(540) Kaurakas

(730) LEIVON LEIPOMO OY, Tampere, Tammerfors, FI
(511) 30
NCL(11)

(111) 280817
(151) 16.06.2021
(210) T202151437
(220) 21.05.2021

(540) PÖLLÖTÖLLÖ

(730) MTV OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 45
NCL(11)

(111) 280816
(151) 16.06.2021
(210) T202151440
(220) 21.05.2021

(540)

 
(730) FREECOOP OSK, Raahe, Brahestad, FI
(511) 38
NCL(11)
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(111) 280832
(151) 22.06.2021
(210) T202151442
(220) 21.05.2021

(540)

 
(730) GREAT CLEAN POWER OY, Tohmajärvi, Tohmajärvi, FI
(511) 11
NCL(11)

(111) 280835
(151) 22.06.2021
(210) T202151444
(220) 21.05.2021

(540) Energiaportaat

(730) ENERGIAVALMENNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Backman, Heli Päivikki
(511) 35, 41
NCL(11)

(111) 280851
(151) 29.06.2021
(210) T202151451
(220) 23.05.2021

(540)

 
(730) AKU & NASU OY, Vantaa, Vanda, FI
(511) 35, 43
NCL(11)
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(111) 280836
(151) 22.06.2021
(210) T202151463
(220) 24.05.2021

(540) Ivana Helsinki Paola Suhonen Kiss

(730) MARKKINOINTI P. SUHONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 33
NCL(11)

(111) 280827
(151) 22.06.2021
(210) T202151464
(220) 24.05.2021

(540) Juuret

(730) B VISIONARY OY, Kouvola, Kouvola, FI, AUTIO, JENNI EMILIA, Helsinki, Helsingfors, FI,
HILTUNEN, PIA HANNELE, Kouvola, Kouvola, FI
(511) 9, 16, 24, 25, 27, 28, 41, 42
NCL(11)

(111) 280829
(151) 22.06.2021
(210) T202151469
(220) 25.05.2021

(540)

 
(730) CMB CATERING OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 16, 25, 35, 43
NCL(11)

(111) 280812



(190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 30.06.2021 13

(151) 15.06.2021
(210) T202151473
(220) 25.05.2021

(540)

 
(730) PUUKKO & PENSSELI OSK, Lahti, Lahtis, FI
(740) Ipriq Oy
(511) 35, 37
NCL(11)

(111) 280830
(151) 22.06.2021
(210) T202151478
(220) 25.05.2021

(540)

 
(730) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Vantaa, Vanda, FI, VALO-
VALMENNUSYHDISTYS RY, Tampere, Tammerfors, FI
(511) 41, 42
NCL(11)

(111) 280811
(151) 15.06.2021
(210) T202151482
(220) 25.05.2021

(540)

 
(730) SAIMAA JÄTEVEX OY, Savonlinna, Nyslott, FI
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(511) 11, 39
NCL(11)

(111) 280826
(151) 22.06.2021
(210) T202151483
(220) 26.05.2021

(540) Masutyyppi

(730) LILLA G OY, Helsinki, Helsingfors, FI
(511) 9, 16, 25
NCL(11)

(111) 280834
(151) 22.06.2021
(210) T202151488
(220) 26.05.2021

(540) HYDREA

(730) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., Delaware, Delaware, US
(740) Kolster Oy Ab
(511) 5
NCL(11)

(111) 280833
(151) 22.06.2021
(210) T202151489
(220) 26.05.2021

(540)

 
(730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI
(740) Berggren Oy
(511) 43
NCL(11)
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(111) 280824
(151) 17.06.2021
(210) T202151490
(220) 26.05.2021

(540)

 
(730) HOT WINGS OY, Tampere, Tammerfors, FI
(740) Kasvukopla Oy
(511) 29, 30, 35, 39, 42, 43
NCL(11)

(111) 280850
(151) 29.06.2021
(210) T202151492
(220) 26.05.2021

(540) Superpeptaasi

(730) NATURA MEDIA OY, Raisio, Reso, FI
(511) 5
NCL(11)

(111) 280852
(151) 29.06.2021
(210) T202151496
(220) 26.05.2021

(540)



16 30.06.2021 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

 
(730) PV FUNKTIONAALINEN ELÄINTERAPIAKESKUS OY, Orivesi, Orivesi, FI
(511) 44
NCL(11)

(111) 280853
(151) 29.06.2021
(210) T202151497
(220) 26.05.2021

(540) Muutoksen metsäpolku

(730) FORESTING OY, Joensuu, Joensuu, FI
(511) 41
NCL(11)

(111) 280828
(151) 22.06.2021
(210) T202151501
(220) 26.05.2021

(540)

 
(730) ECGISTS OY, Espoo, Esbo, FI
(511) 7, 11
NCL(11)

(111) 280847
(151) 28.06.2021
(210) T202151529
(220) 27.05.2021

(540) EPIREST

(730) EPITECH OY, Turku, Åbo, FI
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(511) 42
NCL(11)

(111) 280831
(151) 22.06.2021
(210) T202151535
(220) 28.05.2021

(540) Keijo-kokemusasiantuntijakoulutus

(730) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Vantaa, Vanda, FI, VALO-
VALMENNUSYHDISTYS RY, Tampere, Tammerfors, FI
(511) 41, 42
NCL(11)

(111) 280846
(151) 28.06.2021
(210) T202151546
(220) 31.05.2021

(540)

 
(730) MÄÄTTÄ, MARKO VEIKKO TAPIO, TOIMINIMEN KULMALAN LIHA HALTIJANA,
Nurmes, Nurmes, FI
(511) 25
NCL(11)

 

REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ:

UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN:

AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta

ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats

(111) 109619 219440 250253 250304

4991 109630 219441 250254 250306

35903 109641 219446 250256 250309

35910 109647 219448 250257 250310

35944 109650 219450 250258 250311

57692 109654 219451 250259 250312
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57693 109671 219458 250261 250313

57699 109674 219460 250262 250315

75246 219310 219461 250264 250316

75247 219321 219466 250265 250318

75268 219325 250210 250266 250319

75286 219326 250211 250267 250320

75314 219327 250213 250268 250321

75318 219329 250219 250269 250322

75322 219338 250220 250270 250323

75335 219354 250222 250273 250324

75373 219357 250223 250274 250325

75393 219359 250224 250275 250326

75398 219361 250225 250276 250327

75418 219370 250231 250280 250331

75421 219382 250232 250281 250332

75422 219391 250234 250282 250333

75428 219392 250236 250283 250334

75442 219394 250237 250284 250335

75443 219398 250238 250285 250337

75444 219399 250239 250286 250339

109533 219403 250240 250287 250340

109534 219405 250241 250290 250341

109548 219406 250242 250291 250342

109551 219411 250243 250292 250343

109552 219417 250244 250294 250344

109553 219424 250246 250297 250345

109582 219425 250248 250300 250347

109589 219426 250249 250301 250348

109606 219432 250251 250302

109610 219433 250252 250303

 

Julkaistut kansainväliset rekisteröinnit:

Patentti- ja rekisterihallitus julkaisee tavaramerkkilain 107 §:n (2019/544) ja tavaramerkkilain
(7/1964) 56c §:n nojalla sekä tavaramerkkilain (2019/544) 88 §:n nojalla seuraavat kansainväliset
rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Väitteen voi tehdä käyttämällä
sähköistä palvelua osoitteessa: https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos. Väitteessä on ilmoitettava
rekisterinumero ja se on toimitettava liitteineen Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa
tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai
palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista
suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukainen väitemaksu. Kulloinkin voimassa
olevat maksut on ilmoitettu PRH:n kotisivuilla osoitteessa: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/
hinnasto/hakemusmaksut.html.



(190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 30.06.2021 19

Offentliggjorda internationella registreringar:

Patent- och registerstyrelsen offentliggör med stöd av 107 § i varumärkeslagen (2019/544) och
56c § i varumärkeslagen (7/1964) samt 88 § i varumärkeslagen (2019/544) följande internationella
registreringar. Invändning mot en registrering ska göras skriftligen. Lämna in invändningen via vår e-
tjänst på https://epalvelut.prh.fi/tmmuutos/sv. Ange registernumret i invändningen och lämna in den
med bilagor till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader från den här tidningens utgivningsdag.
Motivera invändningen och ange vilka varor eller tjänster den gäller. Betala en invändningsavgift som
avses i arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda
prestationer när du lämnar in invändningen. Mer information om de gällande avgifterna finns på vår
webbplats på: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/hinnasto/hakemusmaksut2.html.

(111) 1219302
(151) 18.05.2021

(540) Opigno

(730) CONNECT-I SÀRL, Préverenges, Préverenges, CH
(511) 9, 41, 42
NCL(10)

(111) 1409472
(151) 08.02.2021

(540) Zecha

(730) ZECHA HARTMETALL-WERKZEUGFABRIKATION GMBH, Königsbach-Stein,
Königsbach-Stein, DE
(511) 7, 8, 10, 40
NCL(11)

(111) 1414392
(151) 22.05.2018
(320) 28.11.2017
(330) US
(310) 87700333

(540) HEMOCARE

(730) DEKA RESEARCH & DEVELOPMENT CORP., New Hampshire, New Hampshire, US
(740) Papula Oy
(511) 9, 10, 11
NCL(11)

(111) 1503997
(151) 11.07.2019
(320) 11.01.2019
(330) US
(310) 88258731
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(540) PRIMAL

(730) PRIMAL PET FOODS, INC., Kalifornia, California, US
(740) NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab
(511) 31, 41
NCL(11)
(641) Perustuu kansainväliseen rekisteröintiin numero 1503997 - baserar sig på den internationella
registreringen nummer 1503997

(111) 1531110
(151) 12.12.2019
(320) 07.08.2019
(330) AT
(310) AM 11564/2019

(540)

 
(730) CERHA HEMPEL RECHTSANWÄLTE GMBH, Wien, Vienna, AT
(740) Dottir Asianajotoimisto Oy
(511) 16, 41, 45
NCL(11)

(111) 1539126
(151) 08.10.2020

(540)

 
(730) THE ACT 1 GROUP, INC., Kalifornia, Kalifornien, US
(740) Berggren Oy
(511) 35, 42, 44, 45
NCL(11)

(111) 1540450
(151) 30.09.2020

(540) ActOne Group

(730) THE ACT 1 GROUP, INC., Kalifornia, Kalifornien, US
(740) Berggren Oy
(511) 35, 42, 44, 45
NCL(11)

(111) 1551914
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(151) 17.12.2020

(540)

 
(730) MIDEA GROUP CO., LTD., Guangdong, Guangdong, CN
(740) Kolster Oy Ab
(511) 7, 11
NCL(11)

(111) 1555820
(151) 19.04.2021

(540)

 
(730) JOINT-STOCK COMPANY "ARCHANGELSKIY DISTILLERY", Archangelsk city,
Archangelsk city, RU
(511) 33
NCL(11)

(111) 1564026
(151) 29.10.2020

(540) ActOne

(730) THE ACT 1 GROUP, INC., Kalifornia, Kalifornien, US
(740) Berggren Oy
(511) 35, 39, 42, 43, 44, 45
NCL(11)

(111) 1571950
(151) 02.12.2020
(320) 24.11.2020
(330) EE
(310) M202001244
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(540)

 
(730) AS A. LE COQ, Tartto, Tartu, EE
(740) Leitzinger Oy
(511) 32
NCL(11)

(111) 1578934
(151) 13.10.2020

(540)

 
(730) THE ACT 1 GROUP, INC., Kalifornia, Kalifornien, US
(511) 35, 39, 42, 43, 44, 45
NCL(11)

(111) 1579492
(151) 30.12.2020
(320) 25.12.2020
(330) RU
(310) 2020774887

(540)

 
(730) F&L BEVERAGES AG, Zug, Zug, CH
(740) Laine IP Oy
(554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel
(511) 33
NCL(11)
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(111) 1589638
(151) 02.03.2021
(320) 25.12.2020
(330) RU
(310) 2020774861

(540)

 
(730) F&L BEVERAGES AG, Zug, Zug, CH
(740) Laine IP Oy
(554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel
(511) 33
NCL(11)

(111) 1593543
(151) 16.04.2021

(540)

 
(730) YOON JEE NA, Soul, Seoul, KR
(511) 14, 18, 25, 28
NCL(11)

(111) 1594092
(151) 08.02.2021
(320) 12.10.2020
(330) FR
(310) 4690531
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(540) SOPEXA

(730) SOPEXA : SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DES PRODUITS AGRICOLES
ET ALIMENTAIRES (SOCIETE ANONYME), Pariisi, Paris, FR
(511) 35, 41
NCL(11)

(111) 1594213
(151) 30.03.2021

(540)

 
(730) QINGZHOU TANBOER GARMENT CO., LTD., Shandong Province, Shandong Province, CN
(511) 25
NCL(11)

(111) 1594655
(151) 10.12.2020
(320) 26.11.2020
(330) CY
(310) 91164

(540)

 
(730) SNAPROOVE HOLDINGS LIMITED, Nicosia, Nicosia, CY
(511) 35
NCL(11)

(111) 1594743
(151) 03.03.2021
(320) 04.02.2021
(330) RU
(310) 2021705296



(190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 30.06.2021 25

(540) LDOE

(730) SERGEEVICH, PRYAKHIN ANDREY, Volgograd, Volgograd, RU
(511) 6, 14, 16, 18, 21, 25, 28
NCL(11)

(111) 1594901
(151) 05.04.2021
(320) 06.10.2020
(330) US
(310) 90238420

(540) Alu

(730) DAME PRODUCTS INC., Delaware, Delaware, US
(511) 5
NCL(11)

(111) 1594959
(151) 20.01.2021

(540)

 
(730) HOYMILES POWER ELECTRONICS INC., Hangzhou, Zhejiang, Hangzhou, Zhejiang, CN
(511) 9
NCL(11)

 

OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 14/20

RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 14/20

 
 
 

 
Kansainvälinen rekisteröinti nro 1531110 on kuulutettu virheellisesti. Rekisteröinti on ollut
luokituksen laajuuden osalta virheellinen.
 
Den internationella registreringen nr 1531110 har kungjorts felaktigt. Registreringens klassificering
har varit felaktig i sin omfattning.
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TIEDOKSIANTOJA:

KUNGÖRELSER:

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus PRO KOTIVÄLITYS OY:lle, Vantaa, sen johdosta, että PRO KOTIVÄLITYS OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150721 on jätetty sillensä 15.06.2021, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 09.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies             Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus JUKOLAN JUUSTO OY:lle, Joutsa, sen johdosta, että JUKOLAN JUUSTO OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150720 on jätetty sillensä 15.06.2021, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 09.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies             Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus CASA ALTO OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että CASA ALTO OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202150719 on jätetty sillensä 15.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 09.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
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Lakimies             Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
 
Tiedotus Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymälle, Joensuu, sen johdosta, että Pohjois-
Karjalan Koulutuskuntayhtymän rekisterimerkintähakemus nro R202150678 on jätetty
sillensä 15.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai
korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja
rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely
Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä
koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6
§:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä
säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 09.08.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.
 
 
 
Tarkastaja             Henni Hakulinen
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
 
Tiedotus Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy, Helsinki, sen johdosta, että
Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy:n tekemä tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon
täsmentämisilmoitus nro R202151091 on tavaramerkkilain 107 §:n nojalla hylätty 15.06.2021.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen
päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja
Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän tiedoksiannon
julkaisemisesta.
 
 
 
Yksikön esimies          Olli Teerikangas
 
Tarkastaja                   Susanna Hyvönen
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus UNIVERSUMIN PRINSSI OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että UNIVERSUMIN PRINSSI
OY:n tavaramerkkihakemus nro T202150110 on jätetty sillensä 16.06.2021, koska hakija ei ole
antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 09.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies             Elina Hairisto
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Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus NICOFY OÜ:lle, Helsinki, sen johdosta, että NICOFY OÜ:n tavaramerkkihakemus
nro T202150442 on jätetty sillensä 08.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 02.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
 
Yksikön esimies                Olli Teerikangas
 
 
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus RF-TUOTE OY:lle, Salo, sen johdosta, että RF-TUOTE OY:n tekemä tavaramerkin
rekisteröintihakemus nro T202150929 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin nojalla
hylätty 17.06.2021. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.

Yksikön esimies             Mika Kivi
 
Lakimies                         Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus ZOO.SE TRADING I NORDEN AB:lle, Bromma, Ruotsi, jonka asiamieheksi on ilmoitettu
BORENIUS ASIANAJOTOIMISTO OY, Helsinki, sen johdosta, että ZOO.SE TRADING I
NORDEN AB:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202053292 on tavaramerkkilain
21 §:n 3 momentin nojalla hylätty 17.06.2021. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta.
Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta
tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60
päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.

Yksikön esimies             Mika Kivi
 
Lakimies                         Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus BEST-HALL OY:lle, Kokkola, jonka asiamieheksi on ilmoitettu Kolster Oy Ab, Helsinki,
sen johdosta, että BEST-HALL OY:n tavaramerkin numero 277037 rekisteröinnin mitätöintiä koskeva
hakemus on hylätty 17.06.2021. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti-
ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.
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Toimistopäällikkö          Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies       Sara Henriksson
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus BEST-HALL OY:lle, Kokkola, jonka asiamieheksi on ilmoitettu Kolster Oy Ab, Helsinki,
sen johdosta, että BEST-HALL OY:n tavaramerkin numero 275462 rekisteröinnin mitätöintiä koskeva
hakemus on hylätty 17.06.2021. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti-
ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
Toimistopäällikkö           Pirjo Aro-Helander
 
Vanhempi lakimies        Sara Henriksson
 
 
 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus FLOWERS BAKERIES BRANDS, LLC:lle, Delaware, Yhdysvallat, jonka asiamieheksi on
ilmoitettu KOLSTER OY AB, Helsinki, sen johdosta, että FLOWERS BAKERIES BRANDS, LLC:n
tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202100008 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 18.06.2021. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.

Yksikön esimies             Mika Kivi
 
Lakimies                         Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus SISU KITCHEN OY:lle, Naantali, sen johdosta, että SISU KITCHEN OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150799 on jätetty sillensä 18.06.2021, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies             Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus OY BORGSTRÖM TRADING AB:lle, Helsinki, sen johdosta, että OY BORGSTRÖM
TRADING AB:n tavaramerkkihakemus nro T202150773 on jätetty sillensä 18.06.2021, koska hakija
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ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä
annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen
sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy
huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä
Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää
käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on
mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön
yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista
koskeva selvitys.

Lakimies             Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus SGM MILITARIA OY:lle, Hamina, sen johdosta, että SGM MILITARIA OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150772 on jätetty sillensä 18.06.2021, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.

Lakimies             Elina Hairisto

 

Delgivning enligt 21 § i varumärkeslagen (2019/544).

Meddelande till ÅLANDS TIDNINGS- TRYCKERI AKTIEBOLAG, Mariehamn, på grund av att
ÅLANDS TIDNINGS- TRYCKERI AKTIEBOLAG:s varumärkesansökan nr T202150754 avskrevs
18.06.2021, eftersom sökanden inte har gett ett utlåtande till Patent- och registerstyrelsen eller
korrigerat bristerna inom den tid som anges i föreläggandet. Beslutet tillhandahålls av Patent- och
registerstyrelsen. Avskrivningen innebär att handläggningen av ansökan avslutas vid Patent- och
registerstyrelsen till de delar som påpekats. På sökande av ändring i ett avskrivningsbeslut tillämpas
bestämmelserna i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Sökanden kan också
begära att handläggningen ska fortsätta så som det anges i 22 § i varumärkeslagen. Det är möjligt
att senast 16.08.2021 begära att handläggningen av ansökan ska fortsätta. Betala i samband med
begäran avgiften för fotsatt handläggning och ge ett utlåtande eller en annan redogörelse som gäller
korrigeringen av de påpekade bristerna.

Jurist             Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus KLAUS KALERVO HEMANUKSELLE, Salo, sen johdosta, että KLAUS KALERVO
HEMANUKSEN tavaramerkkihakemus nro T202150740 on jätetty sillensä 18.06.2021, koska hakija
ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä
annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen
sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy
huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä
Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää
käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on
mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön
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yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista
koskeva selvitys.

Lakimies             Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.

Tiedotus ROVANIEMEN OPTIIKKA OY:lle, Rovaniemi, sen johdosta, että ROVANIEMEN
OPTIIKKA OY:n tavaramerkkihakemus nro T202150728 on jätetty sillensä 18.06.2021, koska hakija
ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä
annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen
sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy
huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä
Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää
käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on
mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön
yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista
koskeva selvitys.

Lakimies             Elina Hairisto

 

Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus ENERGY BEVERAGES LLC:lle, Kalifornia, Yhdysvallat, jonka asiamieheksi on ilmoitettu
BIRD & BIRD ASIANAJOTOIMISTO OY, Helsinki, sen johdosta, että ENERGY BEVERAGES
LLC:n tavaramerkin rekisteröintiä numero 278137 vastaan tekemä väite on hylätty 18.6.2021.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen
päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja
Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän tiedoksiannon
julkaisemisesta.
 
 
Toimistopäällikkö                     Pirjo Aro-Helander
 
Lakimies                                  Frida Strandström
 
 
 

 
Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus LUJABETONI OY:lle, Siilinjärvi, sen johdosta, että LUJABETONI OY:n tekemä
tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202150570 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 18.06.2021. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
 
Yksikön esimies                 Mika Kivi
 
Lakimies                             Noora Laine
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Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus LUJABETONI OY:lle, Siilinjärvi, sen johdosta, että LUJABETONI OY:n tekemä
tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202150568 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 18.06.2021. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
 
Yksikön esimies                 Mika Kivi
 
Lakimies                             Noora Laine
 
 
 

 
Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus SUOMEN MANGA CAFE OY:lle, Vaasa, sen johdosta, että SUOMEN MANGA CAFE
OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202150562 on tavaramerkkilain 21 §:n 3
momentin nojalla hylätty osittain 18.06.2021. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta.
Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta
tavaramerkkilain 75 § 3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60
päivän kuluessa tämän tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
 
Yksikön esimies                 Mika Kivi
 
Lakimies                             Noora Laine
 
 
 

 
Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus AMBER MUSEUM OÜ:lle, Tallinna, Viro, sen johdosta, että AMBER MUSEUM OÜ:n
tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T202150559 on tavaramerkkilain 21 §:n 3 momentin
nojalla hylätty 18.06.2021. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja
rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain 75 §
3 momentin ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän
tiedoksiannon julkaisemisesta.
 
 
 
Yksikön esimies                 Mika Kivi
 
Lakimies                             Noora Laine
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Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
 
Tiedotus SERVIZ OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että SERVIZ OY:n, tavaramerkkihakemus
nro T202150801 on jätetty sillensä 21.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
 
Lakimies   Frida Strandström
 
 
 
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
 
Tiedotus SUOMI COMMUNICATIONS OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että SUOMI
COMMUNICATIONS OY:n, tavaramerkkihakemus nro T202150765 on jätetty sillensä
21.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai
korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja
rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely
Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä
koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6
§:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä
säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.
 
 
 
Lakimies   Frida Strandström
 
 
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
 
Tiedotus KLAUS HENRIK ANDERSSONILLE, Porvoo, sen johdosta, että KLAUS HENRIK
ANDERSSONIN, tavaramerkkihakemus nro T202150764 on jätetty sillensä 21.06.2021, koska
hakija ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä
annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen
sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy
huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä
Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää
käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on
mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön
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yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista
koskeva selvitys.
 
 
 
Lakimies   Frida Strandström
 
 
 

 
Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus HEIKINLAAKSON AUTOHUOLTO OY:lle, Helsinki, jonka asiamieheksi on ilmoitettu
MARKO ILKKA KRISTIAN AHO, Helsinki sen johdosta, että HEIKINLAAKSON AUTOHUOLTO
OY:n tavaramerkkihakemus nro T202150824 on jätetty sillensä 21.06.2021, koska hakija ei ole
antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies      Frida Strandström
 
 
 

 
Delgivning enligt 21 § i varumärkeslagen (2019/544).
 
 
Meddelande till REGI RESEARCH OCH STRATEGI AB, Stockholm , Sverige, som ombud
har angivits ADVOKATFIRMAN MARLAW AB, Stockholm, Sverige, på grund av att REGI
RESEARCH OCH STRATEGI AB:s varumärkesansökan nr T202053158 avskrevs 21.06.2021,
eftersom sökanden inte har gett ett utlåtande till Patent- och registerstyrelsen eller korrigerat bristerna
inom den tid som anges i föreläggandet. Beslutet tillhandahålls av Patent- och registerstyrelsen.
Avskrivningen innebär att handläggningen av ansökan avslutas vid Patent- och registerstyrelsen till
de delar som påpekats. På sökande av ändring i ett avskrivningsbeslut tillämpas bestämmelserna i 6 §
i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Sökanden kan också begära att handläggningen
ska fortsätta så som det anges i 22 § i varumärkeslagen. Det är möjligt att senast 16.08.2021 begära
att handläggningen av ansökan ska fortsätta. Betala i samband med begäran avgiften för fotsatt
handläggning och ge ett utlåtande eller en annan redogörelse som gäller korrigeringen av de påpekade
bristerna.
 
 
Jurist       Frida Strandström
 
 
 

Delgivning enligt 21 § i varumärkeslagen (2019/544).
 
 
Meddelande till REGI RESEARCH OCH STRATEGI AB, Stockholm, Sverige, som ombud
har angivits ADVOKATFIRMAN MARLAW AB, Stockholm, Sverige på grund av att REGI
RESEARCH OCH STRATEGI AB:s varumärkesansökan nr T202053160 avskrevs 21.06.2021,
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eftersom sökanden inte har gett ett utlåtande till Patent- och registerstyrelsen eller korrigerat bristerna
inom den tid som anges i föreläggandet. Beslutet tillhandahålls av Patent- och registerstyrelsen.
Avskrivningen innebär att handläggningen av ansökan avslutas vid Patent- och registerstyrelsen till
de delar som påpekats. På sökande av ändring i ett avskrivningsbeslut tillämpas bestämmelserna i 6 §
i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Sökanden kan också begära att handläggningen
ska fortsätta så som det anges i 22 § i varumärkeslagen. Det är möjligt att senast 16.08.2021 begära
att handläggningen av ansökan ska fortsätta. Betala i samband med begäran avgiften för fotsatt
handläggning och ge ett utlåtande eller en annan redogörelse som gäller korrigeringen av de påpekade
bristerna.
 
 
Jurist       Frida Strandström
 
 
 

 
Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus MUNKKINIEMEN SUUTARI OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että MUNKKINIEMEN
SUUTARI OY:n tavaramerkkihakemus nro T202150464 on jätetty sillensä 21.06.2021, koska hakija
ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä
annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen
sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy
huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä
Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää
käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on
mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön
yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista
koskeva selvitys.
 
 
Lakimies Henrik Myllynen
 
 
 

 
Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus HEDON OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että HEDON OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202150628 on jätetty sillensä 21.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies Henrik Myllynen
 
 
 

 
Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
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Tiedotus TOPAZ OY:lle, Salo, sen johdosta, että TOPAZ OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202150639 on jätetty sillensä 21.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 16.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies Henrik Myllynen
 
 
 

Delgivning enligt 103 § i varumärkeslagen.
 
 
 
Meddelande på grund av att en ansökan om upphävande enligt 46 § i varumärkeslagen kom in den 15
juni 2021 gällande det registrerade varumärket nummer 87104. Den i registret införda innehavaren,
HELIXOR Heilmittel GmbH & Co., Rosenfeld, Tyskland, FO-nummer HRA 410677, har upphört
med sin verksamhet. Därför riktas kungörelsen till den nya innehavaren av märket. Vi ber innehavaren
att lämna in sitt yttrande om ansökan om upphävande senast den 21 augusti 2021.
 
 
 
Inspektör Henni Hakulinen
 
 
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus ARCTIC INTERNATIONAL OY:lle, Sotkamo, jonka asiamieheksi on ilmoitettu JARI
KARLSSON, Sundsberg, sen johdosta, että ARCTIC INTERNATIONAL OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202150185 on jätetty sillensä 28.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 23.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies Frida Strandström
 
 
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
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Tiedotus MARKO FINLAND GROUP OY:lle, Kempele, jonka asiamieheksi on ilmoitettu
ELENA PONKKONEN, Kempele, sen johdosta, että MARKO FINLAND GROUP OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150231on jätetty sillensä 28.06.2021, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 23.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies Frida Strandström
 
 
 

 
Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto
 
.
 
Tiedotus OULUN YLIOPISTOLLE, Oulu, sen johdosta, että OULUN YLIOPISTON
tavaramerkkihakemus nro T202150636 on jätetty sillensä 28.06.2021, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 23.08.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä
tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva
selvitys.
 
 
Lakimies   Henrik Myllynen
 
 
 

 
Tavaramerkkilain 103 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus ZHONG SHENGWEILLE, Vantaa, sen johdosta, että ZHONG SHENGWEIN
tavaramerkkihakemuksesta nro T202151803 on tehty 29.06.2020 välipäätös, joka on saatavissa
Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain 21 § 2 momentin nojalla huomautusten
johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 30.8.2021 uhalla, että
hakemus muuten jätetään sillensä.
 
 
Lakimies              Frida Strandström
 
 
 
 

 
Delgivning enligt 21 § i varumärkeslagen (2019/544).
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Meddelande till RAUL PARTIDA BUITRAGO, Helsingfors och ANTTI PITKÄNEN, Helsingfors,
på grund av att RAUL PARTIDA BUITRAGOS och ANTTI PITKÄNENS varumärkesansökan
nr T202150334 avskrevs 29.06.2021, eftersom sökanden inte har gett ett utlåtande till Patent-
och registerstyrelsen eller korrigerat bristerna inom den tid som anges i föreläggandet. Beslutet
tillhandahålls av Patent- och registerstyrelsen. Avskrivningen innebär att handläggningen av
ansökan avslutas vid Patent- och registerstyrelsen till de delar som påpekats. På sökande av ändring
i ett avskrivningsbeslut tillämpas bestämmelserna i 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen
(578/2013). Sökanden kan också begära att handläggningen ska fortsätta så som det anges i 22 § i
varumärkeslagen. Det är möjligt att senast 23.08.2021 begära att handläggningen av ansökan ska
fortsätta. Betala i samband med begäran avgiften för fortsatt handläggning och ge ett utlåtande eller en
annan redogörelse som gäller korrigeringen av de påpekade bristerna.
 
 
Äldre jurist Sara Henriksson
 
 
 

Tavaramerkkilain 107 §:n (2019/544) ja tavaramerkkilain (7/1964) 50 a §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus DC INTERNATIONAL HOLDING B.V.:lle, Amsterdam, Alankomaat, jonka asiamieheksi
on ilmoitettu KOLSTER OY AB, Helsinki, sen johdosta, että Patentti- ja rekisterihallitus on
29.06.2021 tehnyt DC INTERNATIONAL HOLDING B.V.:n Suomeen kohdistaman kansainvälisen
rekisteröinnin nro 1494676 osalta päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske osin
Suomea. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen
tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta markkinaoikeudesta tavaramerkkilain (7/1964) 56 l §:n
ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n nojalla 60 päivän kuluessa tämän tiedoksiannon
julkaisemisesta.
 
 
Vanhempi lakimies   Sara Henriksson 
 
 
 

 
Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus ANNA EMILIA KOROLLE, Espoo, sen johdosta, että ANNA EMILIA KORON,
TOIMINIMEN FOODYARD HALTIJANA tavaramerkkihakemus nro T202150845 on jätetty
sillensä 29.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai
korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja
rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely
Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä
koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6
§:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä
säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 23.08.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.
 
 
Lakimies        Frida Strandström
 
 
 

 
Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 



(190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 30.06.2021 39

 
Tiedotus AUDIO FRIENDS OY:lle, Nurmijärvi, sen johdosta, että AUDIO FRIENDS OY:n
tavaramerkkihakemus nro T202150844 on jätetty sillensä 29.06.2021, koska hakija ei ole antanut
Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna
määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen
tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta
osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 23.8.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee
suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.
 
 
Lakimies Frida Strandström
 
 
 

 
Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus NEW TIDE OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että NEW TIDE OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202150860 on jätetty sillensä 29.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 23.8.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee
suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.
 
 
Lakimies Frida Strandström
 
 
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
 
 
Tiedotus DAATSO OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että DAATSO OY:n tavaramerkkihakemus
nro T202150835 on jätetty sillensä osittain 29.06.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja
rekisterihallitukselle lausuntoa tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana.
Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa
sitä, että hakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin.
Muutoksenhakuun sillensä jättämistä koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja
rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6 §:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn
jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista
pyytää jatkettavaksi määräpäivään 23.8.2021 mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee
suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.
 
 
Lakimies Frida Strandström
 
 
 

Tavaramerkkilain (2019/544) 21 §:n mukainen tiedoksianto.
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Tiedotus CARBEDIEM OY:lle, Espoo, jonka asiamieheksi on ilmoitettu BOCO IP OY AB,
Helsinki, sen johdosta, että CARBEDIEM OY:n tavaramerkkihakemus nro T202050476 on
jätetty sillensä 29.6.2021, koska hakija ei ole antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle lausuntoa
tai korjannut puutteita välipäätöksessä annettuna määräaikana. Päätös on saatavissa Patentti- ja
rekisterihallituksesta. Hakemuksen sillensä jääminen tarkoittaa sitä, että hakemuksen käsittely
Patentti- ja rekisterihallituksessa päättyy huomautetuilta osin. Muutoksenhakuun sillensä jättämistä
koskevasta päätöksestä sovelletaan, mitä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 6
§:ssä säädetään. Hakija voi myös pyytää käsittelyn jatkamista siten kuin tavaramerkkilain 22 §:ssä
säädetään. Hakemuksen käsittelyä on mahdollista pyytää jatkettavaksi määräpäivään 23.8.2021
mennessä. Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä tulee suorittaa maksu ja antaa lausunto tai muu
huomautettujen puutteiden korjaamista koskeva selvitys.
 
 
Lakimies    Henrik Myllynen
 
 
 
 

 




