
Biểu mẫu Khiếu nại hành vi sử dụng thương hiệu 
sai cách 

Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để xác định bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà bạn cho 
là xâm phạm thương hiệu của mình và muốn xóa theo Luật Thương hiệu hoặc luật khác.  Không 
gửi biểu mẫu này nếu bạn muốn đặt câu hỏi về nội dung hoặc tin cho thuê. 

Thông tin liên hệ của Người gửi báo cáo 

Tên: 

Địa chỉ:   

Quốc gia/Vùng: 

Số điện thoại: 

Địa chỉ email: 
 

Xác định thương hiệu hoặc tên được bảo vệ của 
bạn 

Vui lòng cho biết loại và dạng văn bản của thương hiệu: 

□Văn bản thuần túy _______________________________ 

□ Văn bản cách điệu _____________________________ 

□ Thiết kế _________________________________ 

□ Khác __________________________________ 

Và 

Cung cấp cho chúng tôi bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký thương hiệu của bạn hoặc bằng 
chứng khác cho thấy bạn là chủ sở hữu các quyền về thương hiệu.   [Gửi bằng biểu mẫu này] 
 

Bằng chứng về quyền sở hữu thương hiệu 

Vui lòng cung cấp Số đăng ký thương hiệu và Khu vực pháp lý của bạn:  

 

Hoặc 

Nêu căn cứ để bạn xác nhận các quyền về Thương hiệu: 

 

Hoặc 



Đính kèm hoặc Cung cấp bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký thương hiệu của bạn: 

 
  



Xác định tài liệu mà bạn cho là xâm phạm 

Vui lòng mô tả tài liệu, tiêu đề hoặc tin cho thuê mà bạn cho là xâm phạm thương hiệu của 
mình:  

Vui lòng cung cấp địa chỉ trang web hoặc URL có hành vi sử dụng bị cáo buộc là xâm phạm 
hoặc cung cấp bản sao về hành vi sử dụng: 

Nếu bạn cáo buộc nhiều hành vi sử dụng sai cách, vui lòng liệt kê tất cả URL có liên quan: 

 
 

Nêu lý do bạn cho rằng thương hiệu của mình 
đang bị xâm phạm hoặc sử dụng sai cách: 
 
 

 

 

Vui lòng chọn các ô sau để xác nhận Tuyên bố: 

□ Tôi tuyên bố và sẽ chịu hình phạt nếu khai man rằng mình là chủ sở hữu hay được ủy quyền 

thay mặt cho chủ sở hữu thương hiệu bị xâm phạm theo cáo buộc, đồng thờithông tin trong 
khiếu nại này là chính xác.  

□ Tôi có cơ sở để cho rằng hành vi sử dụng thương hiệu bị khiếu nại không được chủ sở hữu 

thương hiệu, đại diện của chủ sở hữu thương hiệu hoặc luật cho phép và không phải là hành vi 
sử dụng hợp lý.  

□ Tôi đồng ý để khiếu nại của mình được chuyển tiếp đến cá nhân hoặc tổ chức đã đăng 

tài liệu bị cáo buộc là xâm phạm. 

 

Chữ ký: _______________________________ 

Ngày: ___________________________________ 
(Ký tên và ghi ngày gửi Thông báo hoặc cung cấp Chữ ký điện tử bằng cách nhập 
tên của bạn giữa các dòng //) 

 
  



Quét và Gửi bản sao của biểu mẫu này cùng tài liệu đính kèm tới: 

TrademarkComplaints@expediagroup.com  

Hoặc: 

Gửi biểu mẫu này và tài liệu đính kèm qua bưu điện tới: 
Expedia Group Trademark Agent 
c/o Bộ phận Pháp chế 
Expedia, Inc. 
1111 Expedia Group Way W 
Seattle, Washington 98119 
Mỹ 
 Fax: +1 425 679-7251 
 

 
 


