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FÖRELÄGGANDE
Svar ska ha inkommit till PRV senast 2013-08-02.
Er ansökan har granskats. Nedan angivna hinder för registrering av varumärket har
påträffats. Ni har möjlighet att senast ovan angivet slutdatum bemöta och i övrigt yttra
er över de hinder som anförs. Om ni inte yttrar er eller vidtar rättelse inom ovan
angiven svarstid kan er ansökan komma att avskrivas från vidare handläggning enligt
2 kap. 17 § varumärkeslagen. Svarar ni innan PRV avgjort ärendet, men PRV anser att
hinder mot bifall kvarstår, kommer er ansökan att avslås helt eller delvis enligt 2 kap.
18 § varumärkeslagen, om inte PRV finner skäl att utfärda ett nytt föreläggande.
MATERIELLA HINDER
Särskiljningsförmåga
För att ett varumärke skall kunna registreras krävs enligt 2 kap 5 § varumärkeslagen att
märket har så kallad särskiljningsförmåga. Detta innebär att märket skall kunna utgöra
ett kännetecken för en näringsidkares varor eller tjänster och inte uppfattas som
beskrivande för en viss typ av vara eller tjänst. Ett märke får heller inte inskränka
konkurrenters rätt att använda ett allmänt begrepp eller ord för att marknadsföra sina
tjänster eller varor.
Ett märke som endast anger varans/tjänstens art, beskaffenhet, kvalitet, kvantitet,
avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller
tidpunkten för när varan/tjänsten är framställd, eller kommit att bli en sedvanlig
beteckning för varan/tjänsten i branschen, anses inte ha särskiljningsförmåga och kan
därför inte registreras.
När det gäller att bedöma varumärkets beskrivande karaktär ska det fastställas om det
ur målgruppens synpunkt finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan
uttrycket och de varor eller tjänster som ansökan avser (jfr Förstainstansrättens dom i
mål T-311/02 ”LIMO”, punkt 30).
Det sökta märket består av lydelsen GRAMMATIKDAGEN vilken anger de sökta
tjänsternas innehåll. Nämligen att tjänsterna avser utbildning inom grammatik.
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Efterledet – dagen anger enbart att de sökta tjänsterna tillhandahålls under en dag.
Märket saknar särskiljningsförmåga och kan därmed inte heller registreras.
Eftersom det nu aktuella varumärket har en beskrivande innebörd i förhållande till
tjänsterna som ansökan avser, kommer den berörda målgruppen huvudsakligen att
uppfatta varumärket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det
kommersiella ursprunget.

FORMELLA BRISTER
Kollektivmärke
Er varumärkesansökan avser ett s.k. kollektivmärke.
Uppgift måste därför lämnas om de bestämmelser, enligt vilka märket får användas.
Patent- och registreringsverket
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