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Varumärkesansökan nummer 2016/04534 ingavs 2016-06-27 och registrerades 2016-09-20 under nummer
534546. Kungörelsedag 2016-09-20. Patent- och registreringsverket intygar att ovan avbildade varumärke
är infört i varumärkesregistret med de uppgifter som uppges på bevisets baksida.
Patent- och registreringsverket 2016-09-20

Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör
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SweTrack Electronics AB
Vretensborgsvägen 9
126 30 Hägersten

Innehavare:

SweTrack Electronics AB
Vretensborgsvägen 9
126 30 Hägersten
Org.nr: 556942-3352

Varor och tjänster:
45: Vakttjänster för förhindrande av inbrott; uthyrning av skyddskläder; uthyrning av säkerhetsutrustning;
uthyrning av säkerhetsapparatur; uthyrning av säkerhets- och övervakningsapparatur; uthyrning av
brandsläckare; uthyrning av brandlarm; uthyrning av avspärrningar för publikkontroll; uthyrning av alarm;
upplåtande av spanings- och övervakningstjänster; undsättning av personer; tjänster avseende elektronisk
övervakning för säkerhetsändamål; tjänster avseende återställande av stulna fordon; tillhandahållande av
information om uthyrning av brandsläckare; tillhandahållande av information avseende personliga
livvaktstjänster; tillhandahållande av information om uthyrning av brandlarm; tillhandahållande av
information om säkerhetsvakttjänster; spårning av stulen egendom; spårning av förlorade nycklar;
skyddstjänster för civila; säkerhetsvakttjänster för skydd av egendom och individer; säkerhetsvakttjänster för
byggnader; säkerhetsutvärderingar; säkerhetstjänster vid offentliga evenemang; säkerhetstjänster för skydd
av personer; säkerhetstjänster för att skydda egendom; säkerhetstjänster för att skydda egendom och
individer; säkerhetstjänster avseende byggnader; säkerhetstjänster avseende mikrochips för sällskapsdjur;
säkerhetstjänster; säkerhetsrådgivningstjänster; säkerhetsmärkning av gods; säkerhetsmärkning av dokument;
säkerhetsinspektionstjänster för andra; säkerhetsbevakning av lokaler/anläggningar/inrättningar;
säkerhetsbevakning; säkerhetsanalys av risker; rapportering av olyckor; rådgivningstjänster i samband med
säkerhet; rådgivningstjänster avseende säkerhet; rådgivning inom området för data- och identitetsstöld;
rådgivande tjänster inom området arbetsplatssäkerhet; räddningstjänster för bergsområden; privatpersoner
(granskningstjänster av -); övervakningstjänster; övervakning av inbrotts och säkerhetslarm; övervakning av
brandalarm; nattvaktstjänster; lokaliseringstjänster avseende borttappade hundar; lokaliseringstjänster
avseende stulna fordon; lokaliseringsinformation avseende saknade personer; informationstjänster rörande
säkerhet; identifieringsmärkning av hundar i säkerhetssyfte; granskning av säkerhetssystem;
granskningstjänster av privatpersoner; djurskyddstjänster; butiksdetektivtjänster; brandsläckning;
brottsförebyggande konsultationstjänster; biträde vid lokalisering av försvunna sällskapsdjur;
bevakningstjänster via intern-tv; bevakningstjänster; alarmövervakningstjänster.
Invändningsperiod
Om någon invänder mot registreringsbeslutet kan registreringen komma att upphävas helt eller delvis.
Sådan invändning ska ha kommit in till PRV inom tre månader från kungörelsedagen.
En varumärkesregistrering gäller i tio år
En varumärkesregistrering gäller i tio år från dagen för registrering. Därefter kan registreringen förnyas för
ytterligare tio år i taget. Ansökan om förnyelse kan göras tidigast ett år före tioårsperiodens utgång och, mot
en högre avgift, senast sex månader därefter. Inom samma period ska avgiften betalas.

