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Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 20
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 23.
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253792
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910316
Inndato:
2009.10.13
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
nordic-c

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253793
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
2009.10.06 EM 008597155
Søknadsnr.:
200910256
Inndato:
2009.10.09
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
CATLOUNGE

nordic-c

CATLOUNGE

(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Nordic Pharma AS, Maridalsveien 4, 0178 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler,
preparater til utryddelse av skadedyr og
insekter; fungicider, herbicider.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Mars Inc, 6885 Elm Street, VA22101-3883 MCLEAN,
US
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; alle de forannevnte tjenester
relatert til katter.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; alle de forannevnte
tjenester relatert til katter.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og design relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer; alle de
forannevnte tjenester relatert til katter.
Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester;
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for
mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruksog skogbrukstjenester; alle de forannevnte
tjenester relatert til katter.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14
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Reg.nr.:
253794
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200906174
Inndato:
2009.06.18
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MITTET

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253795
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910319
Inndato:
2009.10.12
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
TachoSil

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Mittet AS, Postboks 5540 Hatlane, 6024 ÅLESUND,
NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Luftfilterkassetter for installasjon i
luftfilteringsanlegg.
Klasse:17 Akustisk isolerende materiale.
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke håndklær, duker,
servietter av tekstil.
Klasse:35 Bistand ved ledelse, administrasjon og salg av
luftfilterkassetter for innstallasjon i
luftfilteringsanlegg, akustisk isolerende
materiale, tekstiler og tekstilvarer, ikke
håndklær, duker, servietter av tekstil.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(571) Beskrivelse av merket:
Merket er utført i rødt og gult
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Nycomed Pharma AS, Varemerkeavdelingen, Postboks
205, 1372 ASKER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; hemostatika; vevsklebere; kollagen
svamper; absorberbare svamper.
Klasse:10 Kirurgisk implantert vev; kirurgiske svamper;
kirurgiske bandasjer; vevsklebere for kirurgisk
bruk; hemostatika for kirurgisk bruk; sårbandasjer og fleece for sammenføying etter
kirurgiske inngrep.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
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(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253796
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910261
Inndato:
2009.10.09
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
dekk 1

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253797
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
2009.04.16 EM 008220824
Søknadsnr.:
200909990
Inndato:
2009.10.05
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
smooth & tones of berries BLACK SYMPHONY
SKÅNE strength Löfbergs Lila Professionell

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Jæren Dekk AS, Solavegen 464, 4354 VOLL, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, I
luften eller I vannet; dekk og felger til
kjøretøyer samt tilbehør til disse.
Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; vedlikehold og
reparasjon av kjøretøyer; omlegging,
regummiering og vulkanisering av dekk.
Klasse:39 Innpakning og lagring av varer; lagring av
bilhjul og dekk (dekkhotell)
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Löfbergs Lila AB, Hamntorget Box 1501, 65121
KARLSTAD, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Kaffeglass, kaffekopper, kaffekrus;
termosflasker; tesiler, ikke av edelmetall,
tekrus, tekopper, teserviser, ikke av
edelmetall, tekanner, ikke av edelmetall,
teegg, ikke av edelmetall.
Klasse:30 Kaffe, kaffebaserte drikker, te, iste, tebaserte
drikker.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke,
selvbetjeningsbarer, restauranter, kaféer,
kantiner.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14
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(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253799
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
2009.04.16 EM 008221293
Søknadsnr.:
200909991
Inndato:
2009.10.05
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
DIVINE sweet & fruity Löfbergs Lila

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253798
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910320
Inndato:
2009.10.12
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Nycomed Pharma AS, Varemerkeavdelingen, Postboks
205, 1372 ASKER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Farmasøytiske, veterinære og hygieniske
preparater; hemostatika; vevsklebere; kollagen
svamper; absorberbare svamper
Klasse:10 Kirurgisk implantert vev; kirurgiske svamper;
kirurgiske bandasjer; vevsklebere for kirurgisk
bruk; hemostatika for kirurgisk bruk; sårbandasjer og fleece for sammenføying etter
kirurgiske inngrep.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Löfbergs Lila AB, Hamntorget Box 1501, 65121
KARLSTAD, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Kaffeglass, kaffekopper, kaffekrus;
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termosflasker; tesiler, ikke av edelmetall,
tekrus, tekopper, teserviser, ikke av
edelmetall, tekanner, ikke av edelmetall,
teegg, ikke av edelmetall.
Klasse:30 Kaffe, kaffebaserte drikker, te, iste, tebaserte
drikker.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke,
selvbetjeningsbarer, restauranter, kaféer,
kantiner.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253802
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910247
Inndato:
2009.10.08
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MURMESTER Solberg

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253800
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910268
Inndato:
2009.10.09
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Laid

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Murmester Solberg AS, Industrivn 18, 3243 KODAL,
NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; murmestervirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

Laid
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Laid AS, Storgt 8, 0155 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:42 Motedesigntjenester, industriell design,
emballasjedesign, industriell formgivning.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253803
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910262
Inndato:
2009.10.09
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ConfidonMetoden

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253801
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910263
Inndato:
2009.10.09
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
dekk 1

ConfidonMetoden
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Confidon AS, Bleikerhaugen 62, 1387 ASKER, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Rådgivning og prosjektering i forbindelse med
innkjøp av møbler og andre interiørartikler;
prokuratjenester vedrørende møbler og andre
interiørartikler.
Klasse:42 Interiørkonsulenttjenester.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Jæren Dekk AS, Solavegen 464, 4354 VOLL, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; dekk og felger til
kjøretøyer samt tilbehør til disse.
Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; vedlikehold og
reparasjon av kjøretøyer; omlegging,
regummiering og vulkanisering av dekk.
Klasse:39 Innpakning og lagring av varer; lagring av
bilhjul og dekk (dekkhotell)
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14
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(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253804
Reg.dato.:
2009.12.03
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910264
Inndato:
2009.10.09
Registreringen
2019.12.03
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
dekk1

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253806
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910293
Inndato:
2009.10.09
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
FlexiGrow

FlexiGrow
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Tele Textiles AS, Bjørn Farmannsgt 3, 3679
NOTODDEN, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19 Bygningsmaterialer; nett og duker til bruk ved
armering, forskaling og erosjonssikring innen
områdene bygg, anlegg og vei.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Jæren Dekk AS, Solavegen 464, 4354 VOLL, NO
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; dekk og felger til
kjøretøyer samt tilbehør til disse.
Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; vedlikehold og
reparasjon av kjøretøyer; omlegging,
regummiering og vulkanisering av dekk.
Klasse:39 Innpakning og lagring av varer; lagring av
bilhjul og dekk (dekkhotell)
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253807
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910294
Inndato:
2009.10.09
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
TeleEnviro

TeleEnviro
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Tele Textiles AS, Bjørn Farmannsgt 3, 3679
NOTODDEN, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19 Bygningsmaterialer; nett og duker til bruk ved
armering, forskaling og erosjonssikring innen
områdene bygg, anlegg og vei.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253805
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910310
Inndato:
2009.10.12
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Jobb Puls

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Jobbpuls AS, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14
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(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253808
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910307
Inndato:
2009.10.12
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Friprog

2009.12.14 - 51/09

(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(300) Søknadsprioritet

253810
2009.12.04
2008.11.21 IE 2008/02459
2009.02.17 JP 2009-010693
200905181
2009.05.20
2019.12.04

(210) Søknadsnr.:
(220) Inndato:
(180) Registreringen
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Wii no MA

Wii no MA
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Nintendo Co Ltd, 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, JP
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Nedlastbare bilder, spillefilmer, lyd, musikk og
filmer for datamaskiner, mobiltelefoner,
bærbare digitalspillere; nedlastbare
spillefilmer; nedlastbare filmer; videospill for
forbrukere; programmer for videospill for
forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske
disker, optiske disker, optisk magnetiske
disker, magnetiske bånd, ROM-kort, ROMkassetter, CD-ROM, DVD-ROM og andre
lagringsmedia som lagrer programmer for
videospill for forbrukere; styringsenheter,
styrespaker og minnekort for videospill for
forbrukere; andre deler og utstyr for videospill
for forbrukere; programmer for håndholdte spill
med LCD-skjermer; elektroniske kretser,
magnetiske disker, optiske disker, optisk
magnetiske disker, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-kassetter, CD-ROM, DVD-ROM og
andre lagringsmedia som lagrer programmer
for håndholdte spill med LCD-skjermer;
videospillmaskiner for spillehaller; programmer
for videospillmaskiner for spillehaller;
elektroniske kretser, magnetiske disker,
optiske disker, optiske magnetiske disker,
magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-kassetter,
CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia
som lagrer programmer for videospillmaskiner
for spillehaller; deler og utstyr for
videospillmaskiner for spillehaller;
datamaskiner; elektroniske kretser,
magnetiske disker, optiske disker, optisk
magnetiske disker, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-kassetter, CD-ROM, DVD-ROM og
andre lagringsmedia som lagrer programmer
for datamaskiner; nedlastbare
dataprogrammer; spillprogrammer for
mobiltelefoner; andre dataprogrammer; andre
elektroniske maskiner, apparater og deres
deler; ørepropper; bearbeidet glass (ikke for
bygging); elektriske lysbuesveisemaskiner;
elektriske skjæremaskiner til metall (ved
lysbue, gass eller plasma); elektriske
sveiseapparater; ozoniseringsapparater
(ozonators); elektrolyseapparater
(elektrolyttiske celler); egggjennomlysningsapparater;
lyskopieringsapparater; kassaapparater;
mynttelle- eller myntsorteringsmaskiner;
elektriske visningspaneler for å vise målfigurer,
aktuelle resultater eller lignende;
fotokopieringsmaskiner; tegne- eller
skissemaskiner og -apparater; tid- og
datastemplingsmaskiner; tidsur
(tidsregistreringsutstyr); kontormaskiner for
hullkort; stemmemaskiner; kontrollapparater
for frimerker; salgsautomater/myntapparater;
bensinmålere; bensinstandmålere;

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Nasjonalt Kompetansesenter for Fri Programvare AS,
Postboks 822, 3007 DRAMMEN, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Rohde Garder DA, Postboks 1037 Hoff,
0218 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Spredning av kunnskap og informasjon om
økonomiske, tekniske, juridiske, strategiske og
andre forhold knyttet til bruk av fri programvare
og annen datamaskinprogramvare, med
tilhørende rådgivningstjenester.
Klasse:41 Opplærings- og undervisningsvirksomhet
innenfor området fri programvare (åpen
kildekode) og annen datamaskinprogramvare,
herunder avholdelse av kurs og konferanser.
Klasse:42 Forsknings-, utviklings- og
programvaretjenester, koordinering av og
informasjon om slike tjenester, og teknisk
infrastruktur for å tilrettelegge for slik
virksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253809
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200904728
Inndato:
2009.05.11
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
GRÜNDERFRØ

GRÜNDERFRØ
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Jan-Frode Haugaløkken, Fiplingdal, 8680 TROFORS,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Undervisningsvirksomhet; prosjektarbeid i form
av kombinert gründer- og leirskole for barn,
forprosjekt før etablererskoler for voksne og tv
underholdning for hele familien;
underholdningsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

9

registrerte varemerker

Klasse:16

bensinpumper for bensinstasjoner;
myntopererte porter for parkeringsfasiliteter;
livredningsapaprater og -utstyr;
brannslukningsapparater; brannhydranter;
munnstykker til brannslanger;
spinklersystemer for brannslukking;
brannalarmer; gassalarmer; varslingsapparater
mot tyveri; beskyttelseshjelmer;
jernbanesignaler -lysende eller mekaniske;
varseltrekanter for kjøretøyer; lysende eller
mekaniske veiskilt; dykkemaskiner og apparater (ikke for sport); elektriske
døråpnere; simulatorer for styring og kontroll
av kjøretøyer; sportstreningssimulatorer;
laboratorieapparater og -instrumenter;
fotografiske instrumenter og apparater;
kinematografiske instrumenter og apparater;
optiske apparater og instrumenter;
pedometere; andre måle- og testemaskiner og
-instrumenter; kraftfordelings- eller
kontrollmaskiner og apparater;
rotasjonsomvandlere; faseregulatorer; batterier
og celler; elektriske eller magnetiske målere
og testere; elektriske ledninger og kabler;
elektriske strykejern; elektriske
hårkrøllemaskiner/krølltenger; elektriske
summere; mobiltelefoner; remmer og
festeanordninger for mobiltelefoner; andre
deler og tilbehør for mobiltelefoner; andre
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater;
magnetkjerner; motstandstråd; elektroder;
brannbåter; brannbiler/sprøytebiler;
sigar/sigarett-tennere for biler; hansker for
beskyttelse mot ulykker; støvmasker;
gassmasker; sveisemasker;
brannbeskyttelsesklær; briller (briller og
beskyttelsesbriller); vektbelter (for scubadykking); oppblåsbare flytemadrasser;
beskyttelseshjelmer for sport; lufttanker (for
scuba-dykking); svømmebrett (swimming
flutter boards); regulatorer (for scubadykkinginnspilte CD-er; andre fonografiske
opptak/innspillinger; metronomer; elektroniske
kretser og CD-ROM med innspilte programmer
for automatiske fremføringer for elektroniske
musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler;
eksponerte kinematografiske filmer;
eksponerte diasfilmer; diasrammer;
nedlastbare bildefiler; innspilte videodisker og
videobånd; elektroniske publikasjoner.
Handelskort; andre trykksaker; lim/klister og
andre klebemidler for skrivesaker eller
husholdningsformål; segllakk;
boktrykkerregletter (mellomlinjestifter);
trykktyper; adresseringsmaskiner; fargebånd;
automatiske frimerkepåsettingsmaskiner;
elektriske stiftemaskiner for kontorer;
konvoluttforseglingsmaskiner for kontorer;
stempelfjerningsmaskiner; tegneinstrumenter;
skrivemaskiner; sjekkskrivere; duplikatorer;
avlastnings-duplikatorer;
makuleringsmaskiner; frankeringsmaskiner
(frimerkemaskiner); roterende duplikatorer;
markeringssjablonger; elektriske
blyantspissere; malerpensler for dekoratører;
papirbleier for babyer; emballasjebeholdere av
papir for industrien; plastfilm for innpakning av
mat til husholdningsbruk; søppelposer/-sekker
av papir (for husholdningsbruk); søppelposer/sekker av plast (for husholdningsbruk);
papirmønstere; skredderkritt; bannere av
papir; flagg av papir; hygieniske håndhåndklær
av papir; papirhåndklær; bordservietter av
papir; håndhåndklær av papir; lommetørklær
av papir; merkelapper for bagasje; trykte
loddsedler (ikke leketøy); bordduker av papir;
papir og papp; skrivesaker og studiomateriell;
malerier og kalligrafiske arbeider; fotografier;
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fotografistativer.
Kortspill-leker og deres tilbehør; håndholdte
spill med LCD-skjermer; deler og tilbehør for
håndholdte spill med LCD-skjermer; andre
leker; skismøring; fornøyelsesmaskiner og apparater til bruk i fornøyelsesparker (andre
enn videospillmaskiner for spillehaller); leker
for husdyr; dukker; strategiske brettspill (Go
games); japanske spillkort (Utagaruta);
japansk sjakk (Shogi games); kortspill og
deres tilbehør; terningspill; japanske
terningsspill (Sugoroku); terningsbegre;
diamantspill; sjakkspill; damspill (damspillsett);
trylleapparater; domino; spillkort; japanske
spillkort (Hanafuda); mah-jong; spillmaskiner
og -apparater; biljardutstyr; sportsutstyr;
fiskeredskaper; insektsamlingsutstyr.
Utleie av annonseplass på Internet;
annonsering av spillefilmer; utstedelse av
rabattmerker; utstedelse, ledelse eller avvikling
av kuponger eller poeng for å fremme varene
eller tjenestene; utstedelse av kupongbilletter
for å fremme varene; kundeledelse for
salgspåvirkning; utstedelse og avvikling av
poengakkumulerte kort for å fremme
tjenestene og fremskaffelse av informasjon
derav; kontorarbeid relatert til salg av varene
for andre via data-on-line systemer; søk av
varene og tjenestene for andre via data-on-line
systemer; kontorarbeid relatert til ordreaksept
av ordre av varer og tjenester via detalj- og
engrossalg-systemer; kontorarbeid relatert til
salg av andre varer; kontorer for kontrakt for
salg av varer via mobiltelefoner og Internet;
kontorer for kontrakt for salg av andre varer;
utførelse av oversikt i form av at spørreskjema
og bedømmelse/analyse derav; fremskaffelse
av informasjon av oversikten i form av et
spørreskjema; detalj- eller engrostjenester for
videospillmaskiner for forbrukere,
videospillmaskiner for spillehaller og
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer;
fremskaffelse av informasjon vedrørende bruk
av en quiz og/eller spørreskjema for
salgsfremming av varene eller tjenestene;
utbredelse av annonsemateriell og
gratisprøver via hjemlevering; annonse- og
publisitetstjenester; forretningsledelseanalyse
eller bedriftsrådgivning; markedsanalyser;
fremskaffelse av informasjon vedrørende
varesalg; forretningsledelse av hoteller;
klargjøring, revisjon eller sertifisering av
regnskapsoppgjør; arbeidsformidlinger;
auksjonsvirksomhet; import-eksportbyråer;
arrangering av avisabonnementer;
stenografitjenester; transkripsjon;
dokumentkopiering; kontorfunksjoner nemlig
arkivering, herunder dokumenter eller
magnetbånd; operasjon av datamaskiner,
skrivemaskiner, teleksmaskiner og andre
lignende kontormaskiner; mottakelse av
besøkende i bygninger; utleie av
skrivemaskiner, kopieringsmaskiner og
tekstbehandlingsmaskiner; utleie av
skrivemaskiner, kopieringsmaskiner og
tekstbehandlingsmaskiner; fremskaffelse av
ansettelsesinformasjon; utleie av
salgsautomater; detalj- eller engrostjenester
vedrørende et mangfold av varer innen ethvert
område av klær, mat og drikke, som
selger/fører alle varene; detalj- eller
engrostjenester for vevet tøy og sengetøy;
detalj- eller engrostjenester for klær; detaljeller engrostjenester for fottøy; detalj- eller
engrostjenester for vesker og tasker/punger;
detalj- eller engrostjenester for tøyhåndklær og
lommetørklær; detalj- eller engrostjenester for
mat og drikke; detalj- eller engrostjenester for
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Klasse:36

brennevin; detalj- eller engrotjenester for kjøtt;
detalj- eller engrostjenester for sjømat; detaljeller engrotjenester for grønnsaker og frukt;
detalj- eller engrostjenester for konfektyrer,
brød og bønner; detalj- eller engrostjenester
for ris og korn; detalj- eller engrostjenester for
melk; detalj- eller engrostjenester for
kullsyredrikker (forfriskende drikker) og ikkealkoholholdige fruktjuice-drikker; detalj- eller
engrostjenester for te, kaffe og kakao; detaljeller engrostjenester for bearbeidet mat; detaljeller engrostjenester for biler; detalj- eller
engrostjenester for tohjulete motorkjøretøyer;
detalj- eller engrostjenester for sykler; detaljeller engrostjenester for møbler; detalj- eller
engrostjenester for snekkeriutstyr; detalj- eller
engrostjenester for tatami-tepper; detalj- eller
engrostjenester for elektrisk maskineri og
apparater; detalj- eller engrostjenester for
bladete eller spisse håndverktøy, håndverktøy
og metallisenkramvarer; detalj- eller
engrostjenester for kjøkkenutstyr,
rengjøringsverktøy og vaskeredskaper; detaljeller engrostjenester for farmasøytiske,
veterinære og sanitære preparater og
medisinsk materiell; detalj- eller
engrostjenester for kosmetikk, toalettartikler,
tannpussemidler, såper og vaskemidler; detaljeller engrostjenester for landbruksmaskiner og
redskaper; detalj- og engrostjenester for
blomster-(naturlige) og trær; detalj- eller
engrostjenester for brensel; detalj- eller
engrostjenester for trykksaker; detalj- eller
engrostjenester for papir og skrivesaker;
detalj- eller engrostjenester for sportsvarer;
detalj- eller engrostjenester for leker, dukker,
spillemaskiner og -apparater; detalj- eller
engrostjenester for musikkinstrumenter og
innspillinger; detalj- eller engrostjenester for
fotografiske maskiner og apparater og
fotografiske forsyninger; detalj- eller
engrostjenester for klokker, ur og briller
(briller/lorgnetter og beskyttelsesbriller); detaljeller engrostjenester for tobakk og artikler for
røkere; detalj- eller engrostjenester for
bygningsmaterialer; detalj- eller
engrostjenester for ubearbeidete og
halvbearbeidete edle stener og deres
imitasjoner; detalj- eller engrostjenester for
kjæledyr; fremskaffelse av informasjon
vedrørende gevinster for salgsfremmende
tiltak; byråer eller meglere vedrørende avtale
om varesalg via Internet og fremskaffelse av
informasjon derav; fremskaffelse av
informasjon vedrørende arrangering av
abonnementer av aviser, magasiner og bøker;
byråer for kjøp og salg gjennom
Internettauksjoner via mobiltelefoner eller
Internett, og oppgjør av kjøpesum;
Godkjennelse av bankinnskudd (herunder
utstedelse av erstattende
obligasjoner/gjeldsbevis) og aksept av faste
termininnskudd; lån (finans) og diskontering av
veksler; innenriks valutaoppgjør; gjeldsgaranti
og aksept av regninger;
dekningskausjonsutlån; akkvisisjon og
overføring av pengeoppkrav; forvaring av
verdigjenstander herunder verdipapirer og edle
metaller (sikkerhets depositumstjenester);
pengeveksling (veksling av penger);
forvaltning av finansielle fremtidige kontrakter
(futures contracts); forvaltning av penger,
verdipapirer, pengefordringer, personlig
formue, eiendom, rettigheter til faste
installasjoner på eiendommer, jordrettigheter
eller forpaktning av eiendom; byråer for
tegning av obligasjoner; utenlandske
valutaforretninger; rembursrelaterte tjenester;
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meglervirksomhet vedrørende leie og kjøp;
utstedelse av verdikuponger; byråer for
innsamling av betaling av benyttet gass eller
elektrisk kraft; konsignert innsamling av
betaling av varer; kjøp og salg av verdipapirer;
handel med derivater og standardiserte
terminpapirer (securities index futures); byråer
eller meglerkontorer vedrørende handel av
verdipapirer, derivater og standardiserte
terminpapirer (securities index futures),
verdipapiropsjoner og oversjøiske derivater og
standardiserte terminpapirer (securities
futures); byråer eller meglerkontorer
vedrørende det å betro agenter med
kommisjonshandel i innenriks
verdipapirmarkeder, derivater og
standardiserte terminpapirer (securities index
futures) og verdipapiropsjoner; byråer eller
meglerkontorer vedrørende det å betro
agenter med kommisjonshandel i oversjøiske
verdipapirmarkeder og derivater og
standardiserte terminpapirer (securities index
futures); byråer eller meglerkontorer
vedrørende fremtidige avtaler angående
verdipapirer, vedrørende fremtidige avtaler
angående derivater og standardiserte
terminpapirer (securities index futures), for
fremtidige avtaler vedrørende
verdipapiropsjoner, dagshandel (spot) og
fremtidige transaksjoner av derivater og
standardiserte terminpapirer (securities index
futures); meglerforretning vedrørende
verdipapiravvikling; verdipapirtegning;
verdipapirtilbud; transaksjon av
verdipapirabonnementer eller -tilbud;
fremskaffelse av aksjemarkedsinformasjon;
byråer vedrørende handel for råvarederivater
(commodity futures); livsforsikringsmegling;
livsforsikringstegning; byråer vedrørende
skadeforsikring; takstjustering vedrørende
skadeforsikring; skadeforsikringstegning;
beregning av kurs på forsikringspremie;
ledelse av bygninger; byråer eller
meglerkontorer vedrørende utleie av
bygninger; leasing eller utleie av bygninger;
omsetning av bygninger; byråer eller
meglerkontorer vedrørende omsetning av
bygninger; vurdering av fast eiendom;
forvaltning av eiendom (land management);
byråer eller meglerkontorer vedrørende
leasing eller utleie av landeiendommer; leasing
av landeiendommer; omsetning av
landeiendommer; byråer eller meglerkontorer
vedrørende omsetning av landeiendommer;
fremskaffelse av informasjon når det gjelder
bygninger eller landeiendommer (fast
eiendom-saker); takst på antikviteter; takst på
kunst; takst av edle stener; takst av bruktbiler;
selskaps soliditetsforespørsel;
skatterådgivning; skattebyråer/-kontorer;
opprettelse av veldedighetsfond; utleie av
papirpenge-og mynttelle- og
behandlingsmaskiner; utleie av
pengeautomater/minibanker eller automatiske
tellemaskiner; fremskaffelse av informasjon
når det gjelder utenlandske valutakurser;
fremskaffelse av informasjon når det gjelder
livs- og skadeforsikring; meglerforretning for
livs- og skadeforsikring.
Byggevirksomhet; rådgivning vedrørende
byggevirksomhet; drift, kontroll eller
vedlikehold av byggeutstyr; skipsbygging;
reparasjon og vedlikehold av skip; vedlikehold
og reparasjon av luftfartøy; reparasjon av
sykler; reparasjon eller vedlikehold av
automobiler; reparasjon eller vedlikehold av
jernbane-rullende materiell; reparasjon eller
vedlikehold av tohjulete motorkjøretøy;
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reparasjon eller vedlikehold av
kinematografiske maskiner og apparater;
reparasjon eller vedlikehold av optiske
maskiner og instrumenter; reparasjon eller
vedlikehold av fotografiske maskiner og
apparater; reparasjon eller vedlikehold av
laste-/lossemaskiner og -apparater; reparasjon
eller vedlikehold av brannalarmer; reparasjon
eller vedlikehold av kontormaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av
luftkondisjoneringsapparater (for industrielle
formål); vedlikehold og reparasjon av
brennere; reparasjon eller vedlikehold av
dampkjeler/varmtvannsbeholdere; reparasjon
eller vedlikehold av pumper; reparasjon eller
vedlikehold av frysemaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av elektroniske
maskiner og apparater; reparasjon eller
vedlikehold av telekommunikasjonsmaskiner
og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av
bygningsmaskiner og -apparater; reparasjon
eller vedlikehold av elektriske
apparater/redskaper for forbrukere; reparasjon
eller vedlikehold av elektriske
belysningsapparater; reparasjon eller
vedlikehold av kraftfordelings- eller
kontrollmaskiner og -apparater; reparasjon
eller vedlikehold av kraftgeneratorer;
reparasjon eller vedlikehold av elektriske
motorer; reparasjon eller vedlikehold av
laboratorieapparater og -instrumenter;
reparasjon eller vedlikehold av måle- og
testemaskiner og -instrumenter; reparasjon
eller vedlikehold av medisinske maskiner og
apparater; reparasjon eller vedlikehold av
skytevåpen; reparasjon eller vedlikehold av
trykke- eller bokbindingsmaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av
kjemisk behandlingsmaskiner og -apparater;
reparasjon og vedlikehold av
glasstøyfremstillingsmaskiner og -apparater;
reparasjon og vedlikehold av fiskemaskiner og
-instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av
metallbearbeidingsmaskiner og -verktøy;
reparasjon eller vedlikehold av
skoproduksjonsmaskiner og -instrumenter;
reparasjon eller vedlikehold av industriovner;
reparasjon eller vedlikehold av gruvemaskiner
og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av
gummivare-fremstillingsmaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av
maskiner og systemer for fremstilling av
integrerte kretser; reparasjon eller vedlikehold
av maskiner og systemer for fremstilling av
halvledere; reparasjon eller vedlikehold av
maskiner og apparater for fremstilling av mat
eller drikker; reparasjon eller vedlikehold av
maskiner og apparater for skogsarbeid,
trebearbeiding eller finer- eller
kryssfinerproduksjon; reparasjon eller
vedlikehold av tekstilmaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av
tobakksfremstillingsmaskiner; reparasjon eller
vedlikehold av malermaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av
landbruksmaskiner og -verktøy; reparasjon
eller vedlikehold av maskiner og apparater for
fremstilling av tremasse, papirfremstilling eller
papirbearbeiding; reparasjon eller vedlikehold
av plastbearbeidingsmaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av pakke- eller
innpakningsmaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av symaskiner;
reparasjon eller vedlikehold av lagringstanker;
reparasjon eller vedlikehold av
bensinstasjonutstyr; reparasjon eller
vedlikehold av mekaniske parkeringssystemer;
reparasjon eller vedlikehold av
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sykkelparkeringsapparater; reparasjon eller
vedlikehold av industrielle oppvaskmaskiner;
reparasjon eller vedlikehold av kokeapparater
for industrielle formål; reparasjon eller
vedlikehold av industrielle vaskemaskiner;
reparasjon eller vedlikehold av
vaskeinstallasjoner for kjøretøy; reparasjon
eller vedlikehold av salgsautomater;
reparasjon eller vedlikehold av motordrevne
gulvrengjøringsmaskiner; reparasjon eller
vedlikehold av fornøyelsesmaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av
maskiner og apparater til bruk i
skjønnhetssalonger eller barbersalonger;
reparasjon eller vedlikehold av
vannforurensningskontrollutstyr; reparasjon
eller vedlikehold av vannrengjøringsapparater;
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og
apparater for komprimering av avfall;
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og
apparater for avfallsknusing; reparasjon eller
vedlikehold av dykkemaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av kjernekraftverk;
reparasjon eller vedlikehold av kjemiske
anlegg; restaurering av møbler; reparasjon av
paraplyer; reparasjon eller vedlikehold av
musikkinstrumenter; vedlikehold eller
reparasjon av safer; skoreparasjon; reparasjon
eller vedlikehold av klokker og ur; klargjøring
eller reparasjon av låser; reparasjon eller
vedlikehold av gassvannvarmere; reparasjon
eller vedlikehold av ikke-elektriske
varmeapparater for matlaging; reparasjon eller
vedlikehold av matgryter og panner;
reparasjon eller vedlikehold av oppslagstavler;
reparasjon av vesker eller punger; reparasjon
av personlige utsmykninger; reparasjon av
leker eller dukker; reparasjon av sportsutstyr;
reparasjon av biljardutstyr; reparasjon av
spillmaskiner og -apparater; reparasjon eller
vedlikehold av badekar og lignende;
reparasjon av toalettseteenheter med
vannsprut som vasker; reparasjon av
fiskeredskaper; reparasjon av briller; stell og
reparasjon av pels; vasking; pressing av klær;
reparasjon av klær (utbedring av klær); lufting
av bomullsvatt for futon (madrasser);
reparasjon av tatamitepper; skorsteinsfeiing;
rengjøring av utvendige bygningsoverflater;
vindusrengjøring; rengjøring av tepper og ryer;
gulvboning; rengjøring av septiktanker;
rengjøring av badekar og badekjeler;
gaterengjøring; rengjøring av lagringstanker;
desinfeksjon av telefon-håndmikrofoner;
utryddelse av utøyer (annet enn for landbruk,
skogbruk eller hagebruk); sterilisering av
medisinske maskiner og apparater; utleie av
bygningsmaskiner og -apparater; utleie av
gulvrengjøringsmaskiner; utleie av mopper;
utleie av bilvaskeapparater; utleie av elektriske
vaskemaskiner; utleie av tørkeapparater for
vask; utleie av sentrifuger for klær; utleie av
gruvemaskiner og -apparater; utleie av
pneumatiske eller hydrauliske maskiner og
instrumenter.
Kommunikasjon via videospillmaskiner for
forbrukere; fremskaffelse av informasjon om
kommunikasjon via videospillmaskiner for
forbrukere; kommunikasjon via
videospillmaskiner for spillehaller;
fremskaffelse av informasjon om
kommunikasjon via videospillmaskiner for
spillehaller; kommunikasjon via håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer;
fremskaffelse av informasjon om
kommunikasjon via håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer; fremskaffelse av
informasjon av fjernsynsprogramlister for
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fjernsynskringkasting; telekommunikasjon
(annen enn kringkasting); kringkasting;
nyhetsbyråer; utleie av
telekommunikasjonsutstyr herunder telefoner
og faksimileapparater;
mobiltelefonkommunikasjon; telekstjenester;
kommunikasjon via dataterminaler;
kommunikasjon via telegrammer;
kommunikasjon via telefoner;
faksimileoverføring; personsøkertjenester;
kommunikasjon via B-post; annen
telekommunikasjon (annen enn kringkasting);
fremskaffelse av tilgang til
kommunikasjonsnettverk via dataterminaler;
fremskaffelse av tilgang til
kommunikasjonsnettverk (herunder Internet)
via mobiltelefoner; overføring av bilde og lyd;
fjernsynskringkasting;
kabelfjernsynskringkasting; radiokringkasting;
fremskaffelse av informasjon om
telekommunikasjon (annen enn kringkasting);
elektroniske oppslagstavletjenester
(telekommunikasjonstjenester) om weblog og
fremskaffelse av informasjon derav;
elektroniske oppslagstavletjenester
(telekommunikasjonstjenester) i et
chatteformat og fremskaffelse av informasjon
derav; elektroniske oppslagstavletjenester
(telekommunikasjonstjenester) og
fremskaffelse av informasjon derav;
fremskaffelse av tilgang til
kommunikasjonsnettverk som tillater samtidig
tilgang av flere brukere; overføring og svitsjing
av data, beskjeder, bilde og tekst; overføring
og svitsjing av data, lyd, beskjeder, bilde og
tekst mellom trådløse kommunikasjonsutstyr;
overføring og svitsjing av bilde, lyd og data via
kommunikasjon via dataterminaler (herunder
Internet); fremskaffelse av informasjon om
abonnement til et datanettverk; kringkasting
som fremskaffer elektronisk media og
elektronisk informasjon ved opplasting,
postering, utstilling, plassering, tilføyelse,
weblog, deling eller andre måter via Internet
og andre kommunikasjonsnettverk;
fremskaffelse av informasjon om programlister
for fjernsynskringkasting,
kabelfjernsynskringkasting eller
radiokringkasting.
Byråer for hjemmelevering (hjemkjøring);
byråer eller meglere for hjemmelevering
(hjemkjøring) og fremskaffelse av informasjon
derav; jernbanetransport; biltransport;
fremskaffelse av vei- og trafikkinformasjon;
kjøretøy-kjøretjenester; sjøtransport;
luftransport; innpakning av varer; befraktning;
lossing av frakt; flyttetjenester; megling
vedrørende utleie, salg, kjøp eller befraktning
av skip; flottbringing av skip; skipsføring;
reiseledelse; reiseeskortering; reisebyråer eller
samarbeidstjenester (unntatt losji);
lagertjenester; midlertidig forvaring av
personlige eiendeler; midlertidig lagring av
leveranser; gassforsyning (distribusjon);
elektrisitetsfordeling; vannforsyning
(distribusjon); varmeforsyning (distribusjon);
utleie av lagerplass; parkeringstjenester;
fremskaffelse av bomveier; fremskaffelse av
skipsfortøyningsfasiliteter; flyplasstjenester;
ledelse av parkeringsplasser; utleie av
lasting/lossing av maskiner og apparater;
bilutleie; utleie av skip; utleie av rullestoler;
utleie av sykler; utleie av luftfartøyer; utleie av
mekaniske parkeringssystemer; utleie av
pakke- eller innpakningsmaskiner og apparater; utleie av safer; utleie av
kjøleskap/frysere for husholdningsformål;
utleie av frysere for husholdningsformål;
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posttjenester; utleie av frysemaskiner og apparater; utleie av bensinmålere,
bensinstandmålere, bensinpumper for
bensinstasjoner; fremskaffelse av informasjon
om ruteplaner og turer/takster for jernbane,
buss, skip og fly; billettreservering for transport
via jernbane, bil og fly; formidling av
reisebilletter (unntatt de som er relatert til losji);
fremskaffelse av sightseeing-informasjon;
fremskaffelse av informasjon om bilutleie;
utleie av drivmotorer/trekkvogner.
Fjerning av strålingsstråler; behandling eller
bearbeidelse av tøy, klær eller pels (herunder
tørking); skredderhåndverk eller
dameskredderi; brodering; metallarbeide;
bearbeidelse av gummi; bearbeidelse av plast;
keramikkbearbeidelse; trearbeide;
papirbehandling og arbeide; steinarbeide;
utstopping av dyr; bearbeidelse av bambus,
trebark, rotting, slyngplanter eller andre
mineralske grønnsaksmaterialer (andre enn
bearbeidelse av ingredienser); bearbeidelse av
mat; bearbeidelse av kunstige lemmer eller
kunstige tenner (herunder bearbeidelse av
medisinske materialer); bearbeidelse av
kinematografiske filmer; fotografisk
forstørrelse; fotografisk trykking; fremkalling av
fotografisk film; bokbinding; vannbehandling;
gjenvinning av avfall; gjenvinning av
kjernebrensel; gravering av tetningsstempler;
fotogravyr; utleie av tekstilmaskiner og apparater; utleie av maskiner og apparater for
filmutvikling, fotografitrykking,
fotografiforstørrelse eller ferdigbehandling av
fotografi; utleie av metallbehandlingsmaskiner
og verktøy; utleie av bokbindingsmaskiner;
utleie av maskiner og apparater for
bearbeidelse av mat eller drikker; utleie av
maskiner og apparater for skogsarbeid,
trearbeid eller finering eller kryssfinering; utleie
av maskiner og apparater for fremstilling av
tremasse, fremstilling av papir eller
papirarbeid; utleie av vannrenseapparater;
utleie av avfallskomprimeringsmaskiner og apparater; utleie av avfallsknusingmaskiner og
-apparater; utleie av kjemiske
bearbeidelsesmaskiner og -apparater; utleie
av glassfremstillingsmaskiner og -apparater;
utleie av skofremstillingsmaskiner; utleie av
tobakksbearbeidingsmaskiner; fremskaffelse
av informasjon om materialbehandling;
trykking; innsamling, sortering og avhending
av avfall og skrot; utleie av strikkemaskiner;
utleie av symaskiner; utleie av
romkjøleapparater (for husholdningsformål);
utleie av trykkemaskiner og -apparater; utleie
av luftkondisjoneringsapparater; fremskaffelse
av informasjon om fotografisk trykking;
skjerping av sakser og kjøkkenkniver; utleie av
husholdningsapparater for elvarmeteknikk
(ikke inkludert i andre klasser).
Billettreservasjon og byråtjenester for
konserter, begivenheter, musikaler, filmer, liveshow-forestillinger, teater, sport via Internet og
fremskaffelse av informasjon om slike
billettreservasjonstjenester;
billettsalgbyråtjenester for konserter,
begivenheter, musikaler, filmer, live- showforestillinger, teater og sport via Internet;
billettreservasjon og byråtjenester for
fornøyelsesfasiliteter, fornøyelsesparker,
zoologiske hager, botaniske hager, akvarier,
museer, kunstmuseer, og fremskaffelse av
informasjon om slike
billettreservasjonstjenester; fremskaffelse av
spillefilmer via kommunikasjon ved Internet
eller mobiltelefoner; produksjon, redigering,
utleie og offentliggjøring av filmer, videofilmer,
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audiovisuelle og multimedia programmer
(dataformatering for tekst og/eller
ubevegelige/faste eller animerte bilder og/eller
musikal- eller ikke-musikallyd for interaktive
eller ikke-interaktive formål) og musikale
kompilasjoner på disker og ethvert media,
herunder digiale media, CD-ROM og CD'er;
fremskaffelse av bilder, filmer, lyd og musikk
ved bruk av Internet og andre
kommunikasjonsmetoder; fremskaffelse av
musikk og kino ved bruk av Internet og andre
kommunikasjonsmetoder; fremskaffelse av
bilder via kommunikasjon med håndholdte spill
med LCD-skjermer; fremskaffelse av bilder via
kommunikasjon med videospillmaskiner for
spillehaller; fremskaffelse av bilder via
kommunikasjon med videospill for forbrukere;
fremskaffelse av bilder via annen
kommunikasjon; organisering, ledelse eller
arrangering av videospillbegivenheter;
fremskaffelse av spill via kommunikasjon med
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer;
fremskaffelse av spill via kommunikasjon med
videospillmaskiner for spillehaller;
fremskaffelse av spill via kommunikasjon for
videospillmaskiner for forbrukere;
fremskaffelse av spill via annen
kommunikasjon; fremskaffelse av
underholdningsinformasjon via dataterminaler;
fremskaffelse av spill for videospillmaskiner for
forbrukere; fremskaffelse av spill for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer;
fremskaffelse av spill for videospillmaskiner for
spillehaller; utleie av videospillmaskiner for
forbrukere; fremskaffelse av spill via
telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av
spill via kommunikasjonsnettverk; drift av
lotterier; utdannelses- og instruksjonstjenester
kunst, håndverk, sport eller generell kunnskap;
arrangering, utførelse og organisering av
seminarer; trening av dyr; planteutstillinger;
dyreutstillinger; fremskaffelse av elektroniske
publikasjoner; referansebibliotektjenester for
litteratur og dokumentarinnspillinger;
kunstutstillinger; hager med adgang for
publikum; huler/grotter med adgang for
publikum; utgivelse av bøker; planlegging eller
arrangering av filmfremvisning, show-, teatereller musikalforstillinger; filmvisning,
spillefilmproduksjon eller spillefilmdistribusjon;
presentasjon av live-show-forestillinger;
ledelse eller presentasjon av teaterstykker;
presentasjon av musikalforestillinger;
produksjon av radio- eller
fjernsynsprogrammer; produksjon av
videobåndfilm innen områdene utdannelse,
kultur, underholdning eller sport (ikke film,
radio- eller fjernsynsprogrammer og ikke for
reklame og offentlighet); ledelse av radio-eller
fjernsynsprogramfremstilling; drift av
videoutstyr eller audioutstyr for produksjon av
radio- eller fjernsynsprogrammer; organisering,
ledelse eller arrangering av
sportskonkurranser; organisering, ledelse eller
arrangering av underholdning (unntatt filmer,
show, teater, musikalforestillinger, sport,
hesteveddeløp, sykkelløp, båtrace og bilrace);
organisering, ledelse eller arrangering av
hesteveddeløp; organisering, ledelse eller
arranger av sykkelløp; organisering, ledelse
eller arrangering av båtrace; organisering,
ledelse eller arranger av bilrace; fremskaffelse
av audio- eller videostudiotjenester;
fremskaffelse av sportsfasiliteter; fremskaffelse
av fornøyelsesfasiliteter; fremskaffelse av
fasiliteter for film, show, teater, musikk eller
utdannelsestrening; bestilling av plasser ved
show; utleie av kinematografiske maskiner og
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apparater; uteie av kinofilmer; utleie av
musikkinstrumenter; utleie av sportsutstyr;
utleie av fjernsynssett; utleie av radiosett;
bokutleie; utleie av innspillinger eller
lydinnspilte magnetbånd; utleie av
bildeinnspilte magnetbånd; utleie av
filmnegativer; utleie av filmpositiver; utleie av
leker; utleie av fornøyelsesmaskiner og apparater; utleie av spillmaskiner og apparater; utleie av malerier og kalligrafiske
arbeider; fotografering; språktolkning;
oversettelse; utleie av kameraer; utleie av
optiske maskiner og instrumenter;
fremskaffelse av informasjon om utdannelsesog instruksjons-tjenester relatert til helse;
fremskaffelse av informasjon om planlegging
eller arrangering av filmfremvisning, teater,
show eller konsert; fremskaffelse av
informasjon om filmfremvisning, presentasjon
av live-show-forestillinger, presentasjon av
teater eller presentasjon av
musikalforestillinger via Internet; produksjon av
videobåndfilm, DVD og CD-ROM innen
områdene utdannelse, kultur, underholdning
eller sport (ikke film, radio- eller
fjernsynsprogrammer og ikke for reklame og
offentlighet) og fremskaffelse av informasjon
derav; arrangering av sportskonkurranser og
fremskaffelse av informasjon om resultatene
derav; fremskaffelse av informasjon om
organisering, ledelse eller arrangering av
underholdning (unntatt filmer, show, teatre,
musikalforestillinger, sport, hesteveddeløp,
sykkelløp, båtrace og bilrace); organisering og
ledelse av underholdning innen området
spådomskunst/spåing; fremskaffelse av
fornøyelsesparker og temaparker og
fremskaffelse av informasjon og
rådgivningstjenester relatert dertil;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill via kommunikasjon ved
videospillapparater for forbrukere;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill via kommunikasjon via håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill via kommunikasjon ved
videospillmaskiner for spillehaller;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill for videospillapparater for forbrukere;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill for håndholdte spillapparater med
LCD-skjermer; fremskaffelse av informasjon
om fremskaffelse av spill for
videospillmaskiner for spillehaller;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill via Internet; fremskaffelse av
informasjon om tilgjengelighet og bestilling av
billetter til konserter, begivenheter, teatre,
show, sport via Internet; fremskaffelse av
informasjon om utleie av innspillinger,
lydinnspilte magnetbånd eller lagringsmedia;
fremskaffelse av informasjon om utleie av
bildeinnspilte magnetbånd eller lagringsmedia;
fremskaffelse av informasjon om avisartikler;
fremskaffelse av informasjon om
magasinartikler vedrørende bøker,
fornøyelser, trening, musikk, show, teatre,
filmer og fjernsyn.
Utleie av eller fremskaffelse av Internet-server
eller kommunikasjonsnettverk-server for
levering av streaming data om film eller lyd;
vedlikehold, oppdatering eller ledelse av
bildedata (herunder film) eller lyddata, som er
registrert eller administrert i Internet-serveren
eller kommunikasjonsnettverk-serveren;
design, programmering, vedlikehold eller
ledelse av kommunikasjonsnettverksystem,
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inneholdende postkortgenerering eller
datalesbare data from bilde- eller lyddata
registrert i serveren og data lagt inn av
nettverkbrukerne og som har sendt slik data til
andre nettverkbrukere; fremskaffelse av
meteorologisk informasjon; arkitektonisk
design; oppmåling; geologiske
grunnundersøkelser eller forskning; design av
maskiner, apparater, instrumenter (herunder
deres deler) eller systemer sammensatt av
slike maskiner, apparater eller instrumenter;
design; datamaskin-software design,
datamaskinprogrammering eller vedlikehold av
datamaskin-software; teknisk rådgivning
relatert til utførelse, drift av datamaskiner, biler
og andre maskiner for krever høyt nivå av
personkunnskap, dyktighet eller erfaring av
operatørene for å møte den påbudte
nøyaktighet ved betjening av disse; testing,
inspeksjon eller forskning av
farmasøytika/legemidler, kosmetikk eller
matvarer; forskning av byggekonstruksjoner
eller byplanlegging; testing eller forskning av
forebyggelse av forurensning; testing eller
forskning av elektrisitet; testing eller forskning
av byggeteknikk; testing, inspeksjon eller
forskning av landbruk, husdyravl eller fiskerier;
testing eller forskning av maskiner, apparater
og instrumenter; utleie av måleapparater;
utleie av datamaskiner; fremskaffelse av
dataprogrammer; utleie av
laboratorieapparater og -instrumenter; utleie
av tegneinstrumenter; fremskaffelse av
Internet-søkemotorer (herunder slike som har
indeks for å søke etter personer, plasser,
organisasjoner, telefonnumre, hjemmesider og
B-post-adresser); opprettelse eller vedlikehold
av websider på Internet og
rådgivningstjenester relatert dertil; utleie av
tilgangstid til database via Internet (herunder
utleie av tilgangstid til den sosial
nettverksside); informasjonsbehandling via
datamaskiner og fremskaffelse av informasjon
derav; fremskaffelse av informasjon om
fremskaffelse av datamaskin- software; utleie
av server-lagringsområde på Internet
(herunder slike for å innspille individuell
informasjon om profil og dagbok, slike for å
legge inn dagbok eller planlegger for
individuelle eller selskaper på Internet og slike
for bruk i det sosiale nettverk for å interaktivere
mellom brukere ved å bruke stemme på
Internet); hosting av data-websider;
fremskaffelse av informasjon om donasjon av
menneskelik for medisinsk forskning;
arrangering av donasjon av menneskelik for
medisinsk forskning.
Fremskaffelse av informasjon relatert til
fremskaffelse av midlertidig losji via Internet og
andre kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse
av informasjon om fremskaffelse av annen
midlertidig losji; fremskaffelse av informasjon
om fremskaffelse av mat og drikker;
fremskaffelse av midlertidig losji; boligkontorer
(meglerreservasjoner for hoteller, pensjonater
eller lignende); fremskaffelse av mat og
drikker; dyrepensjonater; førskoler og
barnepass på daghjem; aldershjem;
fremskaffelse av konferanserom; fremskaffelse
av fasiliteter for utstillinger; utleie av
madrasser (futon) og vatt-tepper; utleie av
kokeutstyr for industrielle formål; utleie av
industrielle oppvasktørkemaskiner; utleie av
oppvaskmaskiner for industrielle formål; utleie
av ikke-elektriske koke-varmeapparater; utleie
av kjøkkenbenkeplate; utleie av
oppvaskkummer; utleie av gardiner; utleie av
møbler; utleie av veggtepper; utleie av
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gulvbelegg; utleie av håndklær; byråer eller
meglere for reservering av losji eller
restaurantene og andre spise- og
drikkeetablissementer; fremskaffelse av
informasjon om byråer eller meglere for
reservering av losji ved bruk av Internet eller
mobiltelefoner; fremskaffelse av mat og drikker
(herunder pizzaer, matpakker, sushi,
orientalsk, europeisk eller kinesisk kjøkken) og
fremskaffelse av informasjon derav;
fremskaffelse av informasjon om tilgjengelighet
av restaurantene eller andre spise- og
drikkeetablissementer; fremskaffelse av
informasjon om oppskrifter.
Klasse:44 Skjønnhetssalonger; frisørsalonger;
fremskaffelse av badstuer; hage- eller
blomsterbedpleie; planting av hagetrær;
gjødselspredning; ugressdreping; utryddelse
av skadedyr (for landbruk, hagebruk og
skogbruk); massasje og terapeutisk shiatsumassasje; kiropraktikk; moksibusjon
(moxibustion); behandling av ledd som er ute
av ledd, forstuelser, benbrudd eller lignende
(Judo-seifuku); akupunktur;
legeundersøkelsestjenester; fremskaffelse av
medisinsk informasjon; helsesjekk;
tannlegetjenester; klargjøring og utlevering av
medikamenter; kost- og ernæringsveiledning;
dyreavl; sykepleie; utleie av potteplanter; utleie
av jordbruksutstyr; utleie av medisinske
maskiner og apparater; utleie av fiskemaskiner
og -instrumenter; utleie av maskiner og
apparater til bruk i skjønnhetssalonger eller
frisørsalonger; utleie av gressklippere;
fremskaffelse av informasjon om
skjønnhetssalonger; byråer eller meglere for
reservering av sykehus, helsesjekk eller
komplett medisinsk sjekk via Internett;
veiledning og rådgivning om helsepleie via
Internet.
Klasse:45 Informasjon vedrørende mote; introduksjon av
ekteskapskandidat eller
kontaktformidlingstjenester; fremskaffelse av
fasiliteter for bryllupsseremonier (herunder
etterpå-seremoni mottagelser);
begravelsesbyråtjenester; fremskaffelse av
gravsteder eller likhus; byråer for prosedyrer
relatert til ervervseiendomsrettigheter
(industrielle rettigheter), utarbeidelse av
ekspertmeninger; byråer for juridiske
prosedyrer relatert til rettssaker/søksmål eller
andre juridiske spørsmål; byråer for juridiske
registreringer eller depositum; byråer eller
meglere vedrørende copyrightlisens; byråer for
sosialtrygd; sikkerhetsbevoktning (security
guarding) av fasiliteter; personlig
sikkerhetsbevoktning (body guarding);
etterforskning eller overvåking av
bakgrunnsprofiler; spådomskunst; pass av
kjæledyr; omsorg for babyer (unntatt tjenester
fremskaffet ved hjelpemidler);
husarbeidtjenester; utleie av klær; utleie av
altere; utleie av brannalarmer; utleie av
brannslukningsapparater; utleie av personlige
ornamenter til å ha på seg; fremskaffelse av
kartinformasjon via Internet; fremskaffelse av
privatinformasjon slik som profil og dagbok via
elektroniske oppslagstavler på Internet;
dyrepass/pass av kjæledyr og fremskaffelse av
informasjon derav.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14
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Parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk,
dekorativ kosmetikk; ansiktskremer og
ansiktslotions; hudrensingslotions og kremer,
hånd og kroppslotions og kremer,
fuktighetskrem med farge, sminke, dekkrem,
ansiktspudder og rouge; dekkstift, leppestift,
leppeblyanter, eyeliner penner/blyanter og
maskara, øyeskygge; solpleie og
solbeskyttelsespreparater; fotpleiepreparater;
fotkremer og fotlotions; eksfolierende kremer;
skureredskap i form av pimpstein; ikke
medisinerte pudder og lotions for fotspa;
kroppspleieprodukter, dusjgeleer,
hårpleieprodukter; sjampo og hårlotions,
balsam, kombinert sjampo og balsam,
hårspray, hårmousse og hårgelé;
hårfargepreparater; pleiemidler for barn og
spedbarn; badeoljer, sjampo, hudoljer og
kremer; anti-rynke kremer; massasje oljer;
kosmetiske pleiemidler for menn; barberkrem,
etterbarberingskremer/blasam, deodoranter;
produkter for munnhygiene(ikke for medisinske
formål); preparater for munnen og for
munnrens, munn og
pustoppfriskningspreparater, munnsprayer,
munnrens, tannpussemidler; tannpasta;
antiperspiranter.
Klasse:10 Massasje apparater, massasje hansker,
massasje artikler; apparater for fysisk trening,
for medisinsk bruk; speltputer (for medisinsk
bruk), kirsebærsteinputer (for medisinsk bruk);
tåteflasker; graviditetsbelter.
Klasse:16 Trykksaker; skrivesaker og papirvarer;
fotografi; klebemidler for kontor eller
husholdningsbruk; pensler; instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
tørkepapir, papirservietter.
Klasse:21 Børster, øyebrynsbørster; kosmetiske børster;
tannbørster; neglebørster; svamper, kammer,
hårkammer; olje- og fotspabeholdere.
Klasse:24 Håndklær.
Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuice; sirup og andre preparater for
fremstilling av ikke-alkoholholdige drikker;
kullsyreholdige tabletter og pulver for drikker;
isotoniske drikker; mineralvann (drikker), med
unntak av drikker spesielt for babyer, spedbarn
og barn.
Klasse:42 Biologisk forskning; forskning innen kosmetikk.
Klasse:44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie;
skjønnhetssalonger; helsetjenester; manikyr;
drift av velværefasiliteter, konsultasjoner innen
området hygiene kosmetikk og
skjønnhetspleie, særlig innen feltet dekorativ
kosmetikk og antialdring;
kostholdskonsultasjoner.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; administrasjon av datastyrte
reiseopplysninger og reservasjonstjenester;
systematisering av informasjon for bruk i
databaser; annonsering; utleie av
reklameplass; demonstrasjon av varer;
organisering av messer for salg og
markedsføring; regnskapsanalyser; økonomisk
planlegging.
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; rådgivnings-,
informasjons- og konsultasjonstjenester for
reiser og opplevelser; reisebyråer;
turistinformasjonstjenester herunder
opplysninger om priser, rutetider og
transportmåter via et globalt nettverk;
tilveiebringelse av datastyrte reiseopplysninger
og reservasjonstjenester; informasjon ved
hjelp av et globalt datanettverk i relasjon til de
forannevnte tjenester.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av
konferanser; arrangering av møter og
incentivreiser for bedrifter.
Klasse:43 Beverting, tilbringing av mat og drikke samt
midlertidig innlosjering, herunder hoteller,
pensjonater, campingplasser, turisthytter,
feriegårder, fyrtårn, fjellhytter, sommerhus,
leiligheter, hus og bed and breakfast;
rådgivnings-, informasjons- og
konsultasjonstjenester informasjon vedrørende
de forannevnte tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

16

registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253813
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200901567
Inndato:
2009.02.17
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Pro-Fit

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253814
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
2009.04.24 EM 008243339
Søknadsnr.:
200909993
Inndato:
2009.10.05
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Löfbergs Finaste INTENSE ESPRESSO

Pro-Fit
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Hansker for medisinsk bruk
Klasse:21 Hansker for husholdningsbruk og for hagebruk
Klasse:25 Hansker (bekledning)
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Löfbergs Lila AB, Hamntorget Box 1501, 65121
KARLSTAD, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Kaffeglass, kaffekopper, kaffekrus;
termosflasker; tesiler, ikke av edelmetall,
tekrus, tekopper, teserviser, ikke av
edelmetall, tekanner, ikke av edelmetall,
teegg, ikke av edelmetall.
Klasse:30 Kaffe, kaffebaserte drikker, te, iste, tebaserte
drikker.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke,
selvbetjeningsbarer, restauranter, kaféer,
kantiner.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

17

registrerte varemerker

2009.12.14 - 51/09

Reg.nr.:
253815
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910235
Inndato:
2009.10.08
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Min livsstil

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253817
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909100
Inndato:
2009.09.09
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
NORSK KJØKKENFORNYING Raskt og rimelig!

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Enforme AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, NO
(740) Fullmektig:
Frode Andre Moen, Advokatfirmaet Seland DA, Pb.
1938 Vika, 0125 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Spørreskjema; diagrammer; trykte formularer;
rapporter; trykksaker; bøker; manualer;
arbeidsbøker; instruksjons- og
undervisningsmateriell (unntatt apparater).
Klasse:35 Innsamling av informasjon for bruk i databaser;
systematisering av informasjon for bruk i
databaser; markedsstudier;
markedsundersøkelser; spørreundersøkelser.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; arrangering og ledelse
av praktiske seminarer.
Klasse:44 Helsetjenester; legebehandling.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Norsk Kjøkkenfornying AS, Postboks 86, 2336
STANGE, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Møbler; kjøkkeninnredning.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253816
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200902569
Inndato:
2009.03.13
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
REALIZE

REALIZE
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:44 Tilveiebringelse av informasjon vedrørende
behandling av overvekt og kirurgiske
alternativer for å gå ned i vekt.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

18

registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253818
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909099
Inndato:
2009.09.09
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
VestCamp - den gode ferieopplevelsen

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253820
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909106
Inndato:
2009.09.10
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
OpenOffice.org

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Sun Microsystems Inc, 4150 Network Circle, CA95054
SANTA CLARA, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, opptaksplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater; Datahardware,
datasoftware; databehandlingsutstyr og
datamaskiner; dataperiferutstyr, utstyr for
datatilgang, utstyr for dataoutput, utstyr for
datalagring og dataoverføringsutstyr;
dataprogrammer og databaser;
dataprogrammer som kan lastes ned fra et
globalt datanettverk;
tekstbehandlingssoftware;
dokumentbehandlingssoftware;
regnearksoftware; grafikksoftware for
presentasjoner og hjelpesoftware for bruk
dermed; software for dataadministrasjon og
databaseadministrasjon; software for
organisering, kalenderoppføring og
tidsplanlegging; software for prosjektstyring og
prosjekt-tidsplanlegging for alminnelig bruk;
datasoftware for bruk til datafangst,
organisering og distribusjon av data,
informasjon og kunnskap for deling innenfor en
arbeidsgruppe; software for elektronisk post;
software for elektronisk overføring av data;
software til aksessering, bruk, opprettelse og
vedlikehold av datanyhetsgrupper; software for
utførelse av matematiske beregninger;
software for design av nettsider;
datanettverkssoftware; datasoftware for
navigering, søking (browsing) og overføring av
informasjon på datamaskiner, datanettverk, og
internett; datasoftware for distribusjon og
visning av annen datasoftware;
dataoperativsystemsoftware;
datasikkerhetssoftware for kontroll av
informasjonstilgang og sikker kommunikasjon;
datasoftware for testing av kompatibilitet for
datasoftware; datasoftware for dataemulering;
datasoftware for opprettelse av grafiske

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Gjesdal Blikk AS, Kvednaveien 8, 4330 ÅLGÅRD, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:22 Tau, rep, nett, presenninger, telt herunder
fortelt til campingvogner.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253819
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909102
Inndato:
2009.09.10
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ÅLESUND TAKSERVICE AS Vi kan det!

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Ålesund Takservice AS, Glomset, 6260 SKODJE, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

19

registrerte varemerker
grensesnitt; datasoftware for utvikling,
kompilering og kjøring av annen datasoftware;
håndbøker og manualer lagret på elektroniske
medier, tilveiebrakt med forannevnte;
elektroniske publikasjoner.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datahardware og datasoftware; vedlikehold av
datasoftware; tilby midlertidig bruk av ikkenedlastbar software og databehandling.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253822
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909110
Inndato:
2009.09.10
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
DIATECH -It´s easy -It´s fast -It´s low cost

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253821
Reg.dato.:
2009.12.04
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910216
Inndato:
2009.10.07
Registreringen
2019.12.04
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
BROOKLYN Fruit & Herb Tea

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Scantools AS, Strømsveien 195, 0668 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Brooklyn Tea Services (Pvt) Ltd, No 218, Kaduwela
Road TALANGAMA, LK
(740) Fullmektig:
Norkon AS, v/ Bjørn Edvardsen, Thornesvei 3, 3616
KONGSBERG, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Te, organisk te, grønn te (organisk), hvit te,
urtete, blandet te, fruktte.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253823
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910570
Inndato:
2009.10.14
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Pro Handy AS

Pro Handy AS
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Pro Handy AS, Hoffmannsgate 5, 3950 BREVIK, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

20

registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253824
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910572
Inndato:
2009.10.14
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Transportservice Lillestrøm A/S

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253826
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910298
Inndato:
2009.10.12
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
WINDEL

WINDEL
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Windel AS, Valahaug 14, 4070 RANDABERG, NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger
for overføring av drivkraft (unntatt for
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre
enn manuelt drevne); rugemaskiner; elektriske
generatorer; vindmøller; deler og tilbehør til
forannevnte varer.
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; byggevirksomhet;
reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; montering, reparasjon
og vedlikehold av elektriske generatorer og
vindmøller.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer;
vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer;
fysikervirksomhet; ingeniørvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Transportservice Lillestrøm AS, Prost Stabelsvei 8,
2020 SKEDSMOKORSET, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:39 Transportvirksomhet herunder krantransport;
lagring; flyttevirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253825
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200907228
Inndato:
2009.07.16
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MARIA IVAN

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253827
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910574
Inndato:
2009.10.14
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
AILO

MARIA IVAN
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Maria Ivan Anne Håbjørg, Dalhaugveien 31B, 7020
TRONDHEIM, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Vesker.
Klasse:25 Klær.
Klasse:35 Markedsføring.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

AILO
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Ailo Fmx Mikkelsen Gaup, Blokkebær veien 64, 9514
ALTA, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Solbriller, sportsbriller.
Klasse:18 Lær, lærimitasjoner og varer av dette,
reiseeffekter.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, sportsklær.
Klasse:28 Spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

21

registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253828
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200906479
Inndato:
2009.06.26
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Håndplukket SÆREGNE KURS- OG
KONFERANSESTEDER

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253829
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910575
Inndato:
2009.10.14
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; administrasjon av datastyrte
reiseopplysninger og reservasjonstjenester;
systematisering av informasjon for bruk i
databaser; annonsering; utleie av
reklameplass; demonstrasjon av varer;
organisering av messer for salg og
markedsføring; regnskapsanalyser; økonomisk
planlegging.
Klasse:39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; rådgivnings-,
informasjons- og konsultasjonstjenester for
reiser og opplevelser; reisebyråer;
turistinformasjonstjenester herunder
opplysninger om priser, rutetider og
transportmåter via et globalt nettverk;
tilveiebringelse av datastyrte reiseopplysninger
og reservasjonstjenester; informasjon ved
hjelp av et globalt datanettverk i relasjon til de
forannevnte tjenester.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av
konferanser; arrangering av møter og
incentivreiser for bedrifter.
Klasse:43 Beverting, tilbringing av mat og drikke samt
midlertidig innlosjering, herunder hoteller,
pensjonater, campingplasser, turisthytter,
feriegårder, fyrtårn, fjellhytter, sommerhus,
leiligheter, hus og bed and breakfast;
rådgivnings-, informasjons- og
konsultasjonstjenester informasjon vedrørende
de forannevnte tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Ailo Fmx Mikkelsen Gaup, Blokkebær veien 64, 9514
ALTA, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Solbriller, sportsbriller.
Klasse:18 Lær, lærimitasjoner og varer av dette,
reiseeffekter.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, sportsklær.
Klasse:28 Spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

22

registrerte varemerker

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253832
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909942
Inndato:
2009.10.01
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
SALAR

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253830
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
2009.08.04 EM 008471278
Søknadsnr.:
200909086
Inndato:
2009.09.09
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
PLUSH PUPPY

PLUSH PUPPY

SALAR

(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Plush Puppy Pty Ltd, 24 Rutland Road, VicC3128 BOC
HILL, AU
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Hundepleieprodukter, nemlig ikke-medisinske
pleieprodukter for hunder og hvalper; inklusiv
sjampo og balsam for hunder og hvalper, ikkemedisinske hudpleie og hårpleie for hunder og
hvalper, såper for hunder og hvalper, ikkemedisinske husdyrsprodukter inklusiv
hundpleieprodukter.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Salmo Salar Seafood AS, Øvre Knausen 6, 3514
HØNEFOSS, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Matvarer laget av bearbeidet fisk; foredlede
fiskeprodukter.
Klasse:40 Foredling av fisk, og annen bearbeidelse av
mat; konsulentvirksomhet og tilveiebringelse
av informasjon i forbindelse med bearbeidelse
av mat.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253831
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909915
Inndato:
2009.09.30
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Prokuria Total Management

Prokuria Total Management
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
FAK PROKURIA AS, Postboks 430, 9811 VADSØ, NO
(740) Fullmektig:
ODD-ARNE NILSEN, OSCARSGATE 41, 9800
VADSØ, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter. Prokura. Regnskapsanalyser.
Rasjonaliseringsekspertise.
Outsourcingstjenester. Organisasjons- og
forretningsledelse. Analyse av kostnadspriser.
Konsultasjoner for bedrifts- og
forretningsledelse. Konsultasjoner i
personalspørsmål. Konsulentbistand i
forretningssaker.
Klasse:42 Rådgivning vedrørende bygging. Planlegging
vedrørende bygging. Prosjektstudier.
Plantegning i forbindelse med bygging.
Konsulentbistand i forbindelse med
energisparing. Ingeniørvirksomhet. Arkitekter.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

23

registrerte varemerker

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253834
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200906478
Inndato:
2009.06.26
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Håndplukket SÆREGNE KURS- OG
KONFERANSESTEDER

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253833
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909943
Inndato:
2009.10.01
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
SALMO SALAR SEAFOOD QUALITY OF NORWAY

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; administrasjon av datastyrte
reiseopplysninger og reservasjonstjenester;
systematisering av informasjon for bruk i
databaser; annonsering; utleie av
reklameplass; demonstrasjon av varer;
organisering av messer for salg og
markedsføring; regnskapsanalyser; økonomisk
planlegging.
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; rådgivnings-,
informasjons- og konsultasjonstjenester for
reiser og opplevelser; reisebyråer;
turistinformasjonstjenester herunder
opplysninger om priser, rutetider og
transportmåter via et globalt nettverk;
tilveiebringelse av datastyrte reiseopplysninger
og reservasjonstjenester; informasjon ved
hjelp av et globalt datanettverk i relasjon til de
forannevnte tjenester.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av
konferanser; arrangering av møter og
incentivreiser for bedrifter.
Klasse:43 Beverting, tilbringing av mat og drikke samt
midlertidig innlosjering, herunder hoteller,
pensjonater, campingplasser, turisthytter,
feriegårder, fyrtårn, fjellhytter, sommerhus,
leiligheter, hus og bed and breakfast;
rådgivnings-, informasjons- og
konsultasjonstjenester informasjon vedrørende
de forannevnte tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Salmo Salar Seafood AS, Øvre Knausen 6, 3514
HØNEFOSS, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Matvarer laget av bearbeidet fisk; foredlede
fiskeprodukter.
Klasse:40 Foredling av fisk, og annen bearbeidelse av
mat; konsulentvirksomhet og tilveiebringelse
av informasjon i forbindelse med bearbeidelse
av mat.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

24

registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253835
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909983
Inndato:
2009.10.02
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
BAGGES

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253837
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909984
Inndato:
2009.10.02
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
BAGGES 1894

BAGGES
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Bagges AS, Postboks 146, 2021 SKEDSMOKORSET,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Ventiler for avstengning og regulering.
Klasse:9
Elektrisk isolasjon med basis i fiberbaserte
materialer i form av plater, stenger, rør, duk,
og papir eller detaljer av forannevnte varer.
Klasse:17 Tetninger, pakninger og termisk isolasjon med
basis i fiberbaserte materialer i form av plater,
stenger, rør, duk, snor, filt, matter, papir, og
coating eller detaljer av forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253836
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200907711
Inndato:
2009.07.31
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
DISHONORED

DISHONORED
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
ZeniMax Media Inc, 1370 Piccard Drive, MD20850
ROCKVILLE, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computerspill software til bruk sammen med
personlige computere og hjemmevideo
spillkonsoller; nedlastbare computerspill
software tilbudt via Internet og trådløse
innretninger.
Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse
av computerspill og informasjon relatert til
elektroniske spill online via Internet
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Bagges AS, Postboks 146, 2021 SKEDSMOKORSET,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Ventiler for avstengning og regulering.
Klasse:9
Elektrisk isolasjon med basis i fiberbaserte
materialer i form av plater, stenger, rør, duk og
papir eller detaljer av forannevnte varer.
Klasse:17 Tetninger, pakninger og termisk isolasjon med
basis i fiberbaserte materialer i form av plater,
stenger, rør, duk, snor, filt, matter, papir, og
coating eller detaljer av forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

25

registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253838
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909171
Inndato:
2009.09.14
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
QUANTUMATIC

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253839
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200907901
Inndato:
2009.08.06
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Urteriket

QUANTUMATIC
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT
HOOFDDORP, NL
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Blekemidler og andre stoffer for klesvask eller
oppvask; vaske- og rensemidler for renserier;
oppvaskmidler; rengjøringsmidler,
forfriskningsmidler og luktfjernemidler for
oppvaskmaskiner; rensemidler; poleringsmidler
for kjøkken og glasstøy; midler til rengjøring,
polering, flekkflerning og sliping; tepperensere;
såper; avskallings- og kalkfjerningspreparater
for husholdningsbruk; stoffmykningsmidler; alle
forannevnte varer med og uten desinfiserende
komponenter.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Vibeke Skar, Hasleveien 26, 0571 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, plastemballasje
(ikke opptatt i andre klasser), papp og papir
emballasje.
Klasse:21 Glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt
i andre klasser), urteteglass.
Klasse:30 Te, krydderier, urtete.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke,
kafeer; kafeer.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

26

registrerte varemerker

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253841
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909093
Inndato:
2009.09.10
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
TRANSMARK SUBSEA

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253840
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909091
Inndato:
2009.09.10
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
TRANSMARK SUBSEA

TRANSMARK SUBSEA
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Transmark Subsea AS, Hegrenesveien 15 B, 5042
BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske og optiske databærere, CD-er,
DVD-er og CD-ROM; databehandlingsutstyr
og datamaskiner; elektroniske publikasjoner;
elektriske koplinger, koplingsbokser, plugger
og kabler for undervanns bruk.
Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall); trykkbarrierer (pakningsmaterialer) av
plast- eller gummimaterialer for undervanns
bruk; tetningsmaterialer og tetningsringer av
plast- eller gummimaterialer for undervanns
bruk; gjennomføringer (rør) av plast- eller
gummimaterialer for undervanns bruk;
mekaniske og støpte tetninger av plast eller
gummimateriale for undervanns bruk.
Klasse:35 Salg av undervanns koplinger, koplingsbokser,
kabelsystemer, kamerautstyr og tilbehør til
forannevnte; salg av undervannsroboter og
deler og tilbehør dertil, samt annet maskinelt
utstyr for undervanns bruk.
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; installasjon av
undervanns koplinger, koplingsbokser og
kabelsystemer; utleie av undervanns roboter
og maskinelt utstyr for undervannsbruk.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
undervanns tetninger, koplinger,
koplingsbokser og kabelsystemer.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Transmark Subsea AS, Hegrenesveien 15 B, 5042
BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske og optiske databærere, CD-er,
DVD-er og CD-ROM; databehandlingsutstyr
og datamaskiner; elektroniske publikasjoner;
elektriske koplinger, koplingsbokser, plugger
og kabler for undervanns bruk.
Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer
samt varer laget av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av
metall); trykkbarrierer (pakningsmaterialer) av
plast- eller gummimaterialer for undervanns
bruk; tetningsmaterialer og tetningsringer av
plast- eller gummimaterialer for undervanns
bruk; gjennomføringer (rør) av plast- eller
gummimaterialer for undervanns bruk;
mekaniske og støpte tetninger av plast eller
gummimaterialer for undervanns bruk.
Klasse:35 Salg av undervanns koplinger, koplingsbokser,
kabelsystemer, kamerautstyr og tilbehør til
forannevnte; salg av undervannsroboter og
deler og tilbehør dertil, samt annet maskinelt
utstyr for undervanns bruk.
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; installasjon av
undervanns koplinger, koplingsbokser og
kabelsystemer; utleie av undervanns roboter
og maskinelt utstyr for undervannsbruk.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
undervanns tetninger, koplinger,
koplingsbokser og kabelsystemer.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

27

registrerte varemerker

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253843
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200812347
Inndato:
2008.10.02
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
SPEED ACCESSORIES

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253842
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200905664
Inndato:
2009.06.05
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Eee @ Vibe

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Jula Postorder AB, Box 363, 53224 SKARA, SE
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning
samt til sliping, alle de forannevnte kun for
bilbruk, bruk i forbindelse med sykler og bruk i
forbindelse md båter, båttilbehør og vannsport.
Klasse:4
Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og
veker for lys.
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål; deler og tilbehør til ovennevnte varer
inngående i klassen.
Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet; vogner og kjerrer
inngående i klassen; takbokser; sykkelholdere;
deler og tilbehør til kjøretøyer inngående i
klassen.
Klasse:21 Kjølebager og -bokser.
Klasse:35 Detaljhandelstjenester, inkludert postordresalg
via lnternett av bil-, båt- og
sykkelpleieprodukter, bil-, båt- og
sykkeltilbehør, bil- og båtbatterier, lamper,
lyspærer, ekstralys, bil-, båt- og
sykkelbelysning, kjølebokser og
redningsvester.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
ASUSTeK Computer Inc, 4F, No. 150, Li-Te Road,
Peitou TAIPEI, TAIWAN, CN
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 On-line publisering av elektroniske bøker og
magasiner; elektronisk publiserings-, forlagsog redigeringstjenester; tilveiebringe on-line
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare);
tilveiebringe nedlastbar grafikk og grafisk kunst
via internett; instruksjons- og
undervisningsstjenester; utdanningstjenester,
nemlig tilveiebringe opplæring gjennom
internett innen områdene
informasjonsteknologi og
bedriftsledelsesekunnskaper, arrangering og
gjennomføring av seminarer, symposium og
arbeidsgrupper; utdanningsinformasjon;
underholdningsinformasjon; tilveiebringe
nedlastbare videoprogrammer via internett;
tilveiebringe nedlastbar musikk via internett;
tilveiebringe nedlastbare ringetoner, grafikk,
grafisk kunst og musikk via et globalt
computernettverk og trådløse innretninger;
tilveiebringe on-line spilletjenester via et
computernettverk; organisere og holde
konkurranser innen området underholdning;
produksjon av radioprogrammer innen
området underholdning.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

28

registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253844
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200905666
Inndato:
2009.06.05
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
@Vibe

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253845
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909134
Inndato:
2009.09.11
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
ASUSTeK Computer Inc, 4F, No. 150, Li-Te Road,
Peitou TAIPEI, TAIWAN, CN
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 On-line publisering av elektroniske bøker og
magasiner; elektronisk publiserings-, forlagsog redigeringstjenester; tilveiebringe on-line
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare);
tilveiebringe nedlastbar grafikk og grafisk kunst
via internett; instruksjons- og
undervisningsstjenester; utdanningstjenester,
nemlig tilveiebringe opplæring gjennom
internett innen områdene
informasjonsteknologi og
bedriftsledelsesekunnskaper; arrangering og
gjennomføring av seminarer, symposium og
arbeidsgrupper; utdanningsinformasjon;
underholdningsinformasjon; tilveiebringe
nedlastbare videoprogrammer via internett;
tilveiebringe nedlastbar musikk via internett;
tilveiebringe nedlastbare ringetoner, grafikk,
grafisk kunst og musikk via et globalt
computernettverk og trådløse innretninger;
tilveiebringe on-line spilletjenester via et
computernettverk; organisere og holde
konkurranser innen området underholdning;
produksjon av radioprogrammer innen
området underholdning.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
UMG Recordings Inc, 2220 Colorado Avenue,
CA90404 SANTA MONICA, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Produksjon av televisjons- og
radioprogrammer; distribusjon av televisjonsog radioprogrammer for andre; produksjon,
distribusjon og publisering av musikk;
fremskaffelse av online underholdning, nemlig
fremskaffelse av lyd og videoopptak på
området for musikk og musikkbasert
underholdning; underholdningstjenester,
nemlig fremskaffelse av online ikkenedlastbare lydopptak samt videoopptak av
forhåndsinnspilt musikk via et globalt computer
nettverk; fanklubber; utvikling og utbredelse av
utdannelsesmateriell på området for musikk og
underholdning;
radiounderholdningsproduksjon og distribusjon; audio og lydopptak og produksjon; plateproduksjon;
videobåndproduksjon; produksjon av filmer;
distribusjon av filmer; televisjonsprogramssyndikering; underholdning i form av pågående
televisjonsprogrammer på området for musikk
og underholdning; underholdning, nemlig et
vedvarende musikk og underholdningsshow
distribuert over televisjon, satellitt, audio- og
videomedia; utgivelse av bøker og magasiner;
underholdning i form av pågående
radioprogrammer; underholdning i form av live
konserter og forestillinger av musikkartister og
grupper; underholdningstjenester, nemlig

29

registrerte varemerker

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253846
Reg.dato.:
2009.12.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909725
Inndato:
2009.09.28
Registreringen
2019.12.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
NORMARINE

personlige opptredener av musikkgrupper,
musikkartister og celebriteter;
underholdningstjenester i form av forestillinger
utført av musikkartister gjennom medium som
televisjon, radio, og audio- og videoopptak;
underholdningstjenester, nemlig innspilte
forestillinger av musikkartister; utdannelsesog underholdningstjenester, nemlig produksjon
og presentering av televisjonsshows,
sportsbegivenheter, moteshows, spillshows,
musikkshows, prisutdelingsshows og
komedieshows foran levende publikum som
alle er kringkastet live eller innspilt for senere
kringkasting; underholdningstjenester, nemlig
fremskaffelse av online tilgang via en webside
til underholdning i form av musikkforestillinger,
musikkvideoer, relaterte filmklipp, fotografier,
og annet multimedia-materiale;
underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse
online av anmeldelser av musikk,
musikkartister og musikkvideoer;
underholdningstjenesterfremskaffet online via
et computer nettverk i form av forhåndsinnspilt
musikk, av informasjon på området musikk, og
av fortolkning og artikler om musikk;
underholdningstjenester nemlig live,
televisjons-, film- og kino-opptredener av en
profesjonell entertainer, avholdelse av
underholdningsutstillinger i form av
musikkfestivaler; underholdningstjenester,
nemlig avholdelse av utstillinger på området
for musikk og kunst; organisering av utstillinger
for underholdningsformål som presenterer
musikk og kunst; og publisering av
webmagasiner.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Normarine AS, Brogata 14, 6006 ÅLESUND, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Fersk og fryst fisk og fiskeprodukter
(ubearbeidet og bearbeidet), samt skalldyr.
Klasse:35 Markedsføring, salg, eksport og import av fisk
og fiskeprodukter (ubearbeidet og bearbeidet),
samt skalldyr.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253847
Reg.dato.:
2009.12.08
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200908947
Inndato:
2009.09.08
Registreringen
2019.12.08
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
SWIX Triac

SWIX Triac
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Swix Sport AS, Postboks 113, Kjelsås, 0411 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Sportsbager.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; beskyttelses- og
reiseovertrekk for sportsutstyr.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

30

registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253848
Reg.dato.:
2009.12.08
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200908450
Inndato:
2009.08.24
Registreringen
2019.12.08
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Kong Sverre Birkebeiner VS Cognac

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253850
Reg.dato.:
2009.12.08
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200905604
Inndato:
2009.06.03
Registreringen
2019.12.08
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
TELENOR OBJECTS

Kong Sverre Birkebeiner VS
Cognac

TELENOR OBJECTS
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO
(740) Fullmektig:
Telenor ASA, Group Legal, Snarøyveien 30, 1331
FORNEBU, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, elektriske,
elektroniske, fotografiske, kinematografiske og
optiske apparater og instrumenter samt
apparater og instrumenter for
billedfremvisning, veiing, måling, signalering,
kontroll (overvåkning), undervisning,
instruksjon og/eller livredning; databærere og
minneinnretninger; salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater;
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
innregistrerte dataprogrammer; utstyr for
tilgang til og søking etter elektronisk
informasjon, herunder online-informasjon;
informasjonsbehandlingssystemer; apparater
og instrumenter for opptak, sending,
overføring, mottagelse, gjengivelse, visning,
utskrift, lagring, behandling og/eller omforming
av tale-, lyd-, bilde-, tekst- og/eller
datasignaler; kringkastningssystemer og
systemer og radio-, tele- og
datakommunikasjon; kringkastningsutstyr og
tele- og datakommunikasjonsutstyr; utstyr for
sporing, lokalisering og identifisering av
gjenstander og befordringsmidler; utstyr for
elektroniske forretningstransaksjoner og
elektronisk handel; utstyr for kryptering og
dekryptering av data; kodete
kommunikasjonskort, modemkort,
nettverkskort, telefonkort, kontokort og
smartkort; kabler for signaloverføring;
omkoblere; basestasjoner; terminaler;
antenner, sendere og mottagere.
Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av
forretningsvirksomhet; administrasjon av
databaser; sammenstilling og systematisering
av informasjon i databaser; fremskaffelse og
lagring av forretningsinformasjon; annonse- og
reklamevirksomhet.
Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester,
datakommunikasjonstjenester,
kringkastningstjenester,
satellittkommunikasjonstjenester og
radiokommunikasjonstjenester;
informasjonstjenester og rådgivningstjenester
relatert til det forannevnte; SMS- og
MMStjenester; sending, overføring og
mottagelse av tale, tekst, lyd, bilde og data via
tele- og datanettverk; telefontjenester;
personsøkertjenester; telefonsvarertjenester;
e-posttjenester; tilveiebringelse av tilgang til
tele- og datakommunikasjonsnettverk;
tilveiebringelse av internettilgang;
tilveiebringelse av tilgang til databaser;
tilveiebringelse av samtalcrom (chat rooms);
samtalestyring, samtalefordeling og
kødirigering i telenettet; drift av
datapakketransmisjonsnett; utleie av systemer
og utstyr for kringkastning og tele-, data- og

(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Rosmersholm AS, Pilestredet 94C, 0358 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) som har sin
geografiske opprinnelse i Cognac.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253849
Reg.dato.:
2009.12.08
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200904413
Inndato:
2009.04.30
Registreringen
2019.12.08
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
UVDAL tettere på naturen

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Nore og Uvdal Næringsselskap BA, Nore og Uvdal
Næringspark, Stormogen, 3632 UVDAL, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet,
markedsføring av Uvdal som
Reisemål/Destinasjon
Klasse:39 Organisering av reiser/turistbesøk, informasjon
om reisemål, kart informasjon
Klasse:41 Kulturelle aktiviteter;
underholdningsvirksomhet; organisering og
ledelse av festivaler og arrangement
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

31

registrerte varemerker
radiokommunikasjon.
Vitenskapelig, industriell og teknisk forskning;
dataprogrammering; konsulentvirksomhet og
rådgivning i forbindelse med databehandling,
dataprogrammering og tekniske beregninger;
konsulentvirksomhet innen informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT);
datasystemanalyser for konstruksjon, drift og
testing av software; forskning vedrørende
utvikling av telekommunikasjonsapparater,
datamaskinvare og programvare; teknologiske
tjenester relatert til telekommunikasjon; utleie
av tilgangstid til databaser; utleie av
dataprogramvare; forsknings- og
utviklingstjenester i forbindelse med nye
produkter.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253852
Reg.dato.:
2009.12.08
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200905585
Inndato:
2009.06.03
Registreringen
2019.12.08
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
CONNECTED OBJECTS

Klasse:42

CONNECTED OBJECTS
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO
(740) Fullmektig:
Telenor ASA, Group Legal, Snarøyveien 30, 1331
FORNEBU, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, elektriske,
elektroniske, fotografiske, kinematografiske og
optiske apparater og instrumenter samt
apparater og instrumenter for
billedfremvisning, veiing, måling, signalering,
kontroll (overvåkning), undervisning,
instruksjon og/eller livredning; databærere og
minneinnretninger; salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater;
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
innregistrerte dataprogrammer; utstyr for
tilgang til og søking etter elektronisk
informasjon, herunder online-informasjon;
informasjonsbehandlingssystemer; apparater
og instrumenter for opptak, sending,
overføring, mottagelse, gjengivelse, visning,
utskrift, lagring, behandling og/eller omforming
av tale-, lyd-, bilde-, tekst- og/eller
datasignaler; kringkastningssystemer og
systemer og radio-, tele- og
datakommunikasjon; kringkastningsutstyr og
tele- og datakommunikasjonsutstyr; utstyr for
sporing, lokalisering og identifisering av
gjenstander og befordringsmidler; utstyr for
elektroniske forretningstransaksjoner og
elektronisk handel; utstyr for kryptering og
dekryptering av data; kodete
kommunikasjonskort, modemkort,
nettverkskort, telefonkort, kontokort og
smartkort; kabler for signaloverføring;
omkoblere; basestasjoner; terminaler;
antenner, sendere og mottagere.
Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av
forretningsvirksomhet; administrasjon av
databaser; sammenstilling og systematisering
av informasjon i databaser; fremskaffelse og
lagring av forretningsinformasjon; annonse- og
reklamevirksomhet.
Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester,
datakommunikasjonstjenester,
kringkastningstjenester,
satellittkommunikasjonstjenester og
radiokommunikasjonstjenester;
informasjonstjenester og rådgivningstjenester
relatert til det forannevnte; SMS- og MMStjenester; sending, overføring og mottagelse
av tale, tekst, lyd, bilde og data via tele- og
datanettverk; telefontjenester;
personsøkertjenester; telefonsvarertjenester;
e-posttjenester; tilveiebringelse av tilgang til
tele- og datakommunikasjonsnettverk;
tilveiebringelse av internettilgang;
tilveiebringelse av tilgang til databaser;
tilveiebringelse av samtalerom (chat rooms);
samtalestyring, samtalefordeling og
kødirigering i telenettet; drift av
datapakketransmisjonsnett; utleie av systemer
og utstyr for kringkastning og tele-, data- og

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253851
Reg.dato.:
2009.12.08
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200907510
Inndato:
2009.07.24
Registreringen
2019.12.08
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
CP KELCO

CP KELCO
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
CP Kelco US Inc, 1000 Parkwood Circle, GA
ATLANTA, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Kjemiske tilsetninger brukt ved fremstilling innen
feltet landbrukskjemikalier, oljeproduksjon,
papir, farmasøytiske produkter, personlig
pleieprodukter og matproduksjon.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

32

registrerte varemerker
radiokommunikasjon.
Vitenskapelig, industriell og teknisk forskning;
dataprogrammering; konsulentvirksomhet og
rådgivning i forbindelse med databehandling,
dataprogrammering og tekniske beregninger;
konsulentvirksomhet innen informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT);
datasystemanalyser for konstruksjon, drift og
testing av software; forskning vedrørende
utvikling av telekommunikasjonsapparater,
datamaskinvare og programvare; teknologiske
tjenester relatert til telekommunikasjon; utleie
av tilgangstid til databaser; utleie av
dataprogramvare; forsknings- og
utviklingstjenester i forbindelse med nye
produkter.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253853
Reg.dato.:
2009.12.08
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200904405
Inndato:
2009.05.04
Registreringen
2019.12.08
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Mb

Klasse:42

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196
SCHAUMBURG, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Programvare for datamaskin-applikasjoner til
mobiltelefoner; innretninger inkorporert i
mobiltelefoner som muliggjør navigering
mellom og åpning av ofte benyttede funksjoner
på telefonen; kommunikasjons-programvare
for å kople mobiltelefonbrukere; programvare
for datamaskin-telefoni som muliggjør telefoni
og kommunikasjon via et nettverk;
programvare for datamaskin-telefoni som
muliggjør visning og oppdatering av data
mottatt fra nettverket; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder eller
mobiltelefoner.
Klasse:38 Tjenester i forbindelse med trådløs
telekommunikasjon, nemlig trådløse
meldingstjenester som muliggjør sending og
mottak av "sanntid-meldinger" (instant
messages), elektronisk post og data;
tilveiebringelse av tilgang til elektroniske
databaser og nettverk som setter brukeren i
stand til å sende, motta og interagere med lyd,
tekst, digitale bilder, videoer, elektroniske spillapplikasjoner og sosiale medier via et nettverk;
tilveiebringelse av adgang til infrastruktur for
nettverk-kommunikasjon som setter brukeren i
stand til å motta kart-koordinater; tjenester
knyttet til energisparing, nemlig tilveiebringelse
eller nektelse av adgang til elektroniske
databaser og nettverk for å påvirke
batterinivået på trådløse
telekommunikasjonsenheter.
Klasse:42 Back-up og datagjenopprettelsestjenester.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

33

registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(300) Søknadsprioritet

253854
2009.12.08
2008.12.19 JP 2008-102582
2009.02.17 JP 2009-010692
200905182
2009.05.20
2019.12.08

(210) Søknadsnr.:
(220) Inndato:
(180) Registreringen
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Wii

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, JP
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Nedlastbare bilder, spillefilmer, lyd, musikk og
filmer for datamaskiner, mobiltelefoner,
bærbare digitalspillere; nedlastbare
spillefilmer; nedlastbare filmer; videospill for
forbrukere; programmer for videospill for
forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske
disker, optiske disker, optisk magnetiske
disker, magnetiske bånd, ROM-kort, ROMkassetter, CD-ROM, DVD-ROM og andre
lagringsmedia som lagrer programmer for
videospill for forbrukere; styringsenheter,
styrespaker og minnekort for videospill for
forbrukere; andre deler og utstyr for videospill
for forbrukere; programmer for håndholdte spill
med LCD-skjermer; elektroniske kretser,
magnetiske disker, optiske disker, optisk
magnetiske disker, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-kassetter, CD-ROM, DVD-ROM og
andre lagringsmedia som lagrer programmer
for håndholdte spill med LCD-skjermer;
videospillmaskiner for spillehaller; programmer
for videospillmaskiner for spillehaller;
elektroniske kretser, magnetiske disker,
optiske disker, optiske magnetiske disker,
magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-kassetter,
CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia
som lagrer programmer for videospillmaskiner
for spillehaller; deler og utstyr for
videospillmaskiner for spillehaller;
datamaskiner; elektroniske kretser,
magnetiske disker, optiske disker, optisk
magnetiske disker, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-kassetter, CD-ROM, DVD-ROM og
andre lagringsmedia som lagrer programmer
for datamaskiner; nedlastbare
dataprogrammer; spillprogrammer for
mobiltelefoner; andre dataprogrammer; andre
elektroniske maskiner, apparater og deres
deler; ørepropper; bearbeidet glass (ikke for
bygging); elektriske lysbuesveisemaskiner;
elektriske skjæremaskiner til metall (ved
lysbue, gass eller plasma); elektriske
sveiseapparater; ozoniseringsapparater
(ozonators); elektrolyseapparater
(elektrolyttiske celler); egggjennomlysningsapparater;
lyskopieringsapparater; kassaapparater;
mynttelle- eller myntsorteringsmaskiner;
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elektriske visningspaneler for å vise målfigurer,
aktuelle resultater eller lignende;
fotokopieringsmaskiner; tegne- eller
skissemaskiner og -apparater; tid- og
datastemplingsmaskiner; tidsur
(tidsregistreringsutstyr); kontormaskiner for
hullkort; stemmemaskiner; kontrollapparater
for frimerker; salgsautomater/myntapparater;
bensinmålere; bensinstandmålere;
bensinpumper for bensinstasjoner;
myntopererte porter for parkeringsfasiliteter;
livredningsapaprater og -utstyr;
brannslukningsapparater; brannhydranter;
munnstykker til brannslanger;
spinklersystemer for brannslukking;
brannalarmer; gassalarmer; varslingsapparater
mot tyveri; beskyttelseshjelmer;
jernbanesignaler -lysende eller mekaniske;
varseltrekanter for kjøretøyer; lysende eller
mekaniske veiskilt; dykkemaskiner og apparater (ikke for sport); elektriske
døråpnere; simulatorer for styring og kontroll
av kjøretøyer; sportstreningssimulatorer;
laboratorieapparater og -instrumenter;
fotografiske instrumenter og apparater;
kinematografiske instrumenter og apparater;
optiske apparater og instrumenter;
pedometere; andre måle- og testemaskiner og
-instrumenter; kraftfordelings- eller
kontrollmaskiner og apparater;
rotasjonsomvandlere; faseregulatorer; batterier
og celler; elektriske eller magnetiske målere
og testere; elektriske ledninger og kabler;
elektriske strykejern; elektriske
hårkrøllemaskiner/krølltenger; elektriske
summere; mobiltelefoner; remmer og
festeanordninger for mobiltelefoner; andre
deler og tilbehør for mobiltelefoner; andre
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater;
magnetkjerner; motstandstråd; elektroder;
brannbåter; brannbiler/sprøytebiler;
sigar/sigarett-tennere for biler; hansker for
beskyttelse mot ulykker; støvmasker;
gassmasker; sveisemasker;
brannbeskyttelsesklær; briller (briller og
beskyttelsesbriller); vektbelter (for scubadykking); oppblåsbare flytemadrasser;
beskyttelseshjelmer for sport; lufttanker (for
scuba-dykking); svømmebrett (swimming
flutter boards); regulatorer (for scubadykkinginnspilte CD-er; andre fonografiske
opptak/innspillinger; metronomer; elektroniske
kretser og CD-ROM med innspilte programmer
for automatiske fremføringer for elektroniske
musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler;
eksponerte kinematografiske filmer;
eksponerte diasfilmer; diasrammer;
nedlastbare bildefiler; innspilte videodisker og
videobånd; elektroniske publikasjoner.
Handelskort; andre trykksaker; lim/klister og
andre klebemidler for skrivesaker eller
husholdningsformål; segllakk;
boktrykkerregletter (mellomlinjestifter);
trykktyper; adresseringsmaskiner; fargebånd;
automatiske frimerkepåsettingsmaskiner;
elektriske stiftemaskiner for kontorer;
konvoluttforseglingsmaskiner for kontorer;
stempelfjerningsmaskiner; tegneinstrumenter;
skrivemaskiner; sjekkskrivere; duplikatorer;
avlastnings-duplikatorer;
makuleringsmaskiner; frankeringsmaskiner
(frimerkemaskiner); roterende duplikatorer;
markeringssjablonger; elektriske
blyantspissere; malerpensler for dekoratører;
papirbleier for babyer; emballasjebeholdere av
papir for industrien; plastfilm for innpakning av
mat til husholdningsbruk; søppelposer/-sekker
av papir (for husholdningsbruk); søppelposer/-
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sekker av plast (for husholdningsbruk);
papirmønstere; skredderkritt; bannere av
papir; flagg av papir; hygieniske håndhåndklær
av papir; papirhåndklær; bordservietter av
papir; håndhåndklær av papir; lommetørklær
av papir; merkelapper for bagasje; trykte
loddsedler (ikke leketøy); bordduker av papir;
papir og papp; skrivesaker og studiomateriell;
malerier og kalligrafiske arbeider; fotografier;
fotografistativer.
Kortspill-leker og deres tilbehør; håndholdte
spill med LCD-skjermer; deler og tilbehør for
håndholdte spill med LCD-skjermer; andre
leker; skismøring; fornøyelsesmaskiner og apparater til bruk i fornøyelsesparker (andre
enn videospillmaskiner for spillehaller); leker
for husdyr; dukker; strategiske brettspill (Go
games); japanske spillkort (Utagaruta);
japansk sjakk (Shogi games); kortspill og
deres tilbehør; terningspill; japanske
terningsspill (Sugoroku); terningsbegre;
diamantspill; sjakkspill; damspill (damspillsett);
trylleapparater; domino; spillkort; japanske
spillkort (Hanafuda); mah-jong; spillmaskiner
og -apparater; biljardutstyr; sportsutstyr;
fiskeredskaper; insektsamlingsutstyr.
Utleie av annonseplass på Internet;
annonsering av spillefilmer; utstedelse av
rabattmerker; utstedelse, ledelse eller avvikling
av kuponger eller poeng for å fremme varene
eller tjenestene; utstedelse av kupongbilletter
for å fremme varene; kundeledelse for
salgspåvirkning; utstedelse og avvikling av
poengakkumulerte kort for å fremme
tjenestene og fremskaffelse av informasjon
derav; kontorarbeid relatert til salg av varene
for andre via data-on-line systemer; søk av
varene og tjenestene for andre via data-on-line
systemer; kontorarbeid relatert til ordreaksept
av ordre av varer og tjenester via detalj- og
engrossalg-systemer; kontorarbeid relatert til
salg av andre varer; kontorer for kontrakt for
salg av varer via mobiltelefoner og Internet;
kontorer for kontrakt for salg av andre varer;
utførelse av oversikt i form av at spørreskjema
og bedømmelse/analyse derav; fremskaffelse
av informasjon av oversikten i form av et
spørreskjema; detalj- eller engrostjenester for
videospillmaskiner for forbrukere,
videospillmaskiner for spillehaller og
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer;
fremskaffelse av informasjon vedrørende bruk
av en quiz og/eller spørreskjema for
salgsfremming av varene eller tjenestene;
utbredelse av annonsemateriell og
gratisprøver via hjemlevering; annonse- og
publisitetstjenester; forretningsledelseanalyse
eller bedriftsrådgivning; markedsanalyser;
fremskaffelse av informasjon vedrørende
varesalg; forretningsledelse av hoteller;
klargjøring, revisjon eller sertifisering av
regnskapsoppgjør; arbeidsformidlinger;
auksjonsvirksomhet; import-eksportbyråer;
arrangering av avisabonnementer;
stenografitjenester; transkripsjon;
dokumentkopiering; kontorfunksjoner nemlig
arkivering, herunder dokumenter eller
magnetbånd; operasjon av datamaskiner,
skrivemaskiner, teleksmaskiner og andre
lignende kontormaskiner; mottakelse av
besøkende i bygninger; utleie av
skrivemaskiner, kopieringsmaskiner og
tekstbehandlingsmaskiner; fremskaffelse av
ansettelsesinformasjon; utleie av
salgsautomater; detalj- eller engrostjenester
vedrørende et mangfold av varer innen ethvert
område av klær, mat og drikke, som
selger/fører alle varene; detalj- eller

Klasse:36

35

2009.12.14 - 51/09
engrostjenester for vevet tøy og sengetøy;
detalj- eller engrostjenester for klær; detaljeller engrostjenester for fottøy; detalj- eller
engrostjenester for vesker og tasker/punger;
detalj- eller engrostjenester for tøyhåndklær og
lommetørklær; detalj- eller engrostjenester for
mat og drikke; detalj- eller engrostjenester for
brennevin; detalj- eller engrotjenester for kjøtt;
detalj- eller engrostjenester for sjømat; detaljeller engrotjenester for grønnsaker og frukt;
detalj- eller engrostjenester for konfektyrer,
brød og bønner; detalj- eller engrostjenester
for ris og korn; detalj- eller engrostjenester for
melk; detalj- eller engrostjenester for
kullsyredrikker (forfriskende drikker) og ikkealkoholholdige fruktjuice-drikker; detalj- eller
engrostjenester for te, kaffe og kakao; detaljeller engrostjenester for bearbeidet mat; detaljeller engrostjenester for biler; detalj- eller
engrostjenester for tohjulete motorkjøretøyer;
detalj- eller engrostjenester for sykler; detaljeller engrostjenester for møbler; detalj- eller
engrostjenester for snekkeriutstyr; detalj- eller
engrostjenester for tatami-tepper; detalj- eller
engrostjenester for elektrisk maskineri og
apparater; detalj- eller engrostjenester for
bladete eller spisse håndverktøy, håndverktøy
og metallisenkramvarer; detalj- eller
engrostjenester for kjøkkenutstyr,
rengjøringsverktøy og vaskeredskaper; detaljeller engrostjenester for farmasøytiske,
veterinære og sanitære preparater og
medisinsk materiell; detalj- eller
engrostjenester for kosmetikk, toalettartikler,
tannpussemidler, såper og vaskemidler; detaljeller engrostjenester for landbruksmaskiner og
redskaper; detalj- og engrostjenester for
blomster-(naturlige) og trær; detalj- eller
engrostjenester for brensel; detalj- eller
engrostjenester for trykksaker; detalj- eller
engrostjenester for papir og skrivesaker;
detalj- eller engrostjenester for sportsvarer;
detalj- eller engrostjenester for leker, dukker,
spillemaskiner og -apparater; detalj- eller
engrostjenester for musikkinstrumenter og
innspillinger; detalj- eller engrostjenester for
fotografiske maskiner og apparater og
fotografiske forsyninger; detalj- eller
engrostjenester for klokker, ur og briller
(briller/lorgnetter og beskyttelsesbriller); detaljeller engrostjenester for tobakk og artikler for
røkere; detalj- eller engrostjenester for
bygningsmaterialer; detalj- eller
engrostjenester for ubearbeidete og
halvbearbeidete edle stener og deres
imitasjoner; detalj- eller engrostjenester for
kjæledyr; fremskaffelse av informasjon
vedrørende gevinster for salgsfremmende
tiltak; byråer eller meglere vedrørende avtale
om varesalg via Internet og fremskaffelse av
informasjon derav; fremskaffelse av
informasjon vedrørende arrangering av
abonnementer av aviser, magasiner og bøker;
byråer for kjøp og salg gjennom
Internettauksjoner via mobiltelefoner eller
Internett, og oppgjør av kjøpesum.
Godkjennelse av bankinnskudd (herunder
utstedelse av erstattende
obligasjoner/gjeldsbevis) og aksept av faste
termininnskudd; lån (finans) og diskontering av
veksler; innenriks valutaoppgjør; gjeldsgaranti
og aksept av regninger;
dekningskausjonsutlån; akkvisisjon og
overføring av pengeoppkrav; forvaring av
verdigjenstander herunder verdipapirer og edle
metaller (sikkerhets depositumstjenester);
pengeveksling (veksling av penger);
forvaltning av finansielle fremtidige kontrakter
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(futures contracts); forvaltning av penger,
verdipapirer, pengefordringer, personlig
formue, eiendom, rettigheter til faste
installasjoner på eiendommer, jordrettigheter
eller forpaktning av eiendom; byråer for
tegning av obligasjoner; utenlandske
valutaforretninger; rembursrelaterte tjenester;
meglervirksomhet vedrørende leie og kjøp;
utstedelse av verdikuponger; byråer for
innsamling av betaling av benyttet gass eller
elektrisk kraft; konsignert innsamling av
betaling av varer; kjøp og salg av verdipapirer;
handel med derivater og standardiserte
terminpapirer (securities index futures); byråer
eller meglerkontorer vedrørende handel av
verdipapirer, derivater og standardiserte
terminpapirer (securities index futures),
verdipapiropsjoner og oversjøiske derivater og
standardiserte terminpapirer (securities
futures); byråer eller meglerkontorer
vedrørende det å betro agenter med
kommisjonshandel i innenriks
verdipapirmarkeder, derivater og
standardiserte terminpapirer (securities index
futures) og verdipapiropsjoner; byråer eller
meglerkontorer vedrørende det å betro
agenter med kommisjonshandel i oversjøiske
verdipapirmarkeder og derivater og
standardiserte terminpapirer (securities index
futures); byråer eller meglerkontorer
vedrørende fremtidige avtaler angående
verdipapirer, vedrørende fremtidige avtaler
angående derivater og standardiserte
terminpapirer (securities index futures), for
fremtidige avtaler vedrørende
verdipapiropsjoner, dagshandel (spot) og
fremtidige transaksjoner av derivater og
standardiserte terminpapirer (securities index
futures); meglerforretning vedrørende
verdipapiravvikling; verdipapirtegning;
verdipapirtilbud; transaksjon av
verdipapirabonnementer eller -tilbud;
fremskaffelse av aksjemarkedsinformasjon;
byråer vedrørende handel for råvarederivater
(commodity futures); livsforsikringsmegling;
livsforsikringstegning; byråer vedrørende
skadeforsikring; takstjustering vedrørende
skadeforsikring; skadeforsikringstegning;
beregning av kurs på forsikringspremie;
ledelse av bygninger; byråer eller
meglerkontorer vedrørende utleie av
bygninger; leasing eller utleie av bygninger;
omsetning av bygninger; byråer eller
meglerkontorer vedrørende omsetning av
bygninger; vurdering av fast eiendom;
forvaltning av eiendom (land management);
byråer eller meglerkontorer vedrørende
leasing eller utleie av landeiendommer; leasing
av landeiendommer; omsetning av
landeiendommer; byråer eller meglerkontorer
vedrørende omsetning av landeiendommer;
fremskaffelse av informasjon når det gjelder
bygninger eller landeiendommer (fast
eiendom-saker); takst på antikviteter; takst på
kunst; takst av edle stener; takst av bruktbiler;
selskaps soliditetsforespørsel;
skatterådgivning; skattebyråer/-kontorer;
opprettelse av veldedighetsfond; utleie av
papirpenge-og mynttelle- og
behandlingsmaskiner; utleie av
pengeautomater/minibanker eller automatiske
tellemaskiner; fremskaffelse av informasjon
når det gjelder utenlandske valutakurser;
fremskaffelse av informasjon når det gjelder
livs- og skadeforsikring; meglerforretning for
livs- og skadeforsikring.
Byggevirksomhet; rådgivning vedrørende
byggevirksomhet; drift, kontroll eller
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vedlikehold av byggeutstyr; skipsbygging;
reparasjon og vedlikehold av skip; vedlikehold
og reparasjon av luftfartøy; reparasjon av
sykler; reparasjon eller vedlikehold av
automobiler; reparasjon eller vedlikehold av
jernbane-rullende materiell; reparasjon eller
vedlikehold av tohjulete motorkjøretøy;
reparasjon eller vedlikehold av
kinematografiske maskiner og apparater;
reparasjon eller vedlikehold av optiske
maskiner og instrumenter; reparasjon eller
vedlikehold av fotografiske maskiner og
apparater; reparasjon eller vedlikehold av
laste-/lossemaskiner og -apparater; reparasjon
eller vedlikehold av brannalarmer; reparasjon
eller vedlikehold av kontormaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av
luftkondisjoneringsapparater (for industrielle
formål); vedlikehold og reparasjon av
brennere; reparasjon eller vedlikehold av
dampkjeler/varmtvannsbeholdere; reparasjon
eller vedlikehold av pumper; reparasjon eller
vedlikehold av frysemaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av elektroniske
maskiner og apparater; reparasjon eller
vedlikehold av telekommunikasjonsmaskiner
og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av
bygningsmaskiner og -apparater; reparasjon
eller vedlikehold av elektriske
apparater/redskaper for forbrukere; reparasjon
eller vedlikehold av elektriske
belysningsapparater; reparasjon eller
vedlikehold av kraftfordelings- eller
kontrollmaskiner og -apparater; reparasjon
eller vedlikehold av kraftgeneratorer;
reparasjon eller vedlikehold av elektriske
motorer; reparasjon eller vedlikehold av
laboratorieapparater og -instrumenter;
reparasjon eller vedlikehold av måle- og
testemaskiner og -instrumenter; reparasjon
eller vedlikehold av medisinske maskiner og
apparater; reparasjon eller vedlikehold av
skytevåpen; reparasjon eller vedlikehold av
trykke- eller bokbindingsmaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av
kjemisk behandlingsmaskiner og -apparater;
reparasjon og vedlikehold av
glasstøyfremstillingsmaskiner og -apparater;
reparasjon og vedlikehold av fiskemaskiner og
-instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av
metallbearbeidingsmaskiner og -verktøy;
reparasjon eller vedlikehold av
skoproduksjonsmaskiner og -instrumenter;
reparasjon eller vedlikehold av industriovner;
reparasjon eller vedlikehold av gruvemaskiner
og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av
gummivare-fremstillingsmaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av
maskiner og systemer for fremstilling av
integrerte kretser; reparasjon eller vedlikehold
av maskiner og systemer for fremstilling av
halvledere; reparasjon eller vedlikehold av
maskiner og apparater for fremstilling av mat
eller drikker; reparasjon eller vedlikehold av
maskiner og apparater for skogsarbeid,
trebearbeiding eller finer- eller
kryssfinerproduksjon; reparasjon eller
vedlikehold av tekstilmaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av
tobakksfremstillingsmaskiner; reparasjon eller
vedlikehold av malermaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av
landbruksmaskiner og -verktøy; reparasjon
eller vedlikehold av maskiner og apparater for
fremstilling av tremasse, papirfremstilling eller
papirbearbeiding; reparasjon eller vedlikehold
av plastbearbeidingsmaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av pakke- eller
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innpakningsmaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av symaskiner;
reparasjon eller vedlikehold av lagringstanker;
reparasjon eller vedlikehold av
bensinstasjonutstyr; reparasjon eller
vedlikehold av mekaniske parkeringssystemer;
reparasjon eller vedlikehold av
sykkelparkeringsapparater; reparasjon eller
vedlikehold av industrielle oppvaskmaskiner;
reparasjon eller vedlikehold av kokeapparater
for industrielle formål; reparasjon eller
vedlikehold av industrielle vaskemaskiner;
reparasjon eller vedlikehold av
vaskeinstallasjoner for kjøretøy; reparasjon
eller vedlikehold av salgsautomater;
reparasjon eller vedlikehold av motordrevne
gulvrengjøringsmaskiner; reparasjon eller
vedlikehold av fornøyelsesmaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av
maskiner og apparater til bruk i
skjønnhetssalonger eller barbersalonger;
reparasjon eller vedlikehold av
vannforurensningskontrollutstyr; reparasjon
eller vedlikehold av vannrengjøringsapparater;
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og
apparater for komprimering av avfall;
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og
apparater for avfallsknusing; reparasjon eller
vedlikehold av dykkemaskiner og -apparater;
reparasjon eller vedlikehold av kjernekraftverk;
reparasjon eller vedlikehold av kjemiske
anlegg; restaurering av møbler; reparasjon av
paraplyer; reparasjon eller vedlikehold av
musikkinstrumenter; vedlikehold eller
reparasjon av safer; skoreparasjon; reparasjon
eller vedlikehold av klokker og ur; klargjøring
eller reparasjon av låser; reparasjon eller
vedlikehold av gassvannvarmere; reparasjon
eller vedlikehold av ikke-elektriske
varmeapparater for matlaging; reparasjon eller
vedlikehold av matgryter og panner;
reparasjon eller vedlikehold av oppslagstavler;
reparasjon av vesker eller punger; reparasjon
av personlige utsmykninger; reparasjon av
leker eller dukker; reparasjon av sportsutstyr;
reparasjon av biljardutstyr; reparasjon av
spillmaskiner og -apparater; reparasjon eller
vedlikehold av badekar og lignende;
reparasjon av toalettseteenheter med
vannsprut som vasker; reparasjon av
fiskeredskaper; reparasjon av briller; stell og
reparasjon av pels; vasking; pressing av klær;
reparasjon av klær (utbedring av klær); lufting
av bomullsvatt for futon (madrasser);
reparasjon av tatamitepper; skorsteinsfeiing;
rengjøring av utvendige bygningsoverflater;
vindusrengjøring; rengjøring av tepper og ryer;
gulvboning; rengjøring av septiktanker;
rengjøring av badekar og badekjeler;
gaterengjøring; rengjøring av lagringstanker;
desinfeksjon av telefon-håndmikrofoner;
utryddelse av utøyer (annet enn for landbruk,
skogbruk eller hagebruk); sterilisering av
medisinske maskiner og apparater; utleie av
bygningsmaskiner og -apparater; utleie av
gulvrengjøringsmaskiner; utleie av mopper;
utleie av bilvaskeapparater; utleie av elektriske
vaskemaskiner; utleie av tørkeapparater for
vask; utleie av sentrifuger for klær; utleie av
gruvemaskiner og -apparater; utleie av
pneumatiske eller hydrauliske maskiner og
instrumenter.
Kommunikasjon via videospillmaskiner for
forbrukere; fremskaffelse av informasjon om
kommunikasjon via videospillmaskiner for
forbrukere; kommunikasjon via
videospillmaskiner for spillehaller;
fremskaffelse av informasjon om
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kommunikasjon via videospillmaskiner for
spillehaller; kommunikasjon via håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer;
fremskaffelse av informasjon om
kommunikasjon via håndholdte spillapparater
med LCD-skjermer; fremskaffelse av
informasjon av fjernsynsprogramlister for
fjernsynskringkasting; telekommunikasjon
(annen enn kringkasting); kringkasting;
nyhetsbyråer; utleie av
telekommunikasjonsutstyr herunder telefoner
og faksimileapparater;
mobiltelefonkommunikasjon; telekstjenester;
kommunikasjon via dataterminaler;
kommunikasjon via telegrammer;
kommunikasjon via telefoner;
faksimileoverføring; personsøkertjenester;
kommunikasjon via B-post; annen
telekommunikasjon (annen enn kringkasting);
fremskaffelse av tilgang til
kommunikasjonsnettverk via dataterminaler;
fremskaffelse av tilgang til
kommunikasjonsnettverk (herunder Internet)
via mobiltelefoner; overføring av bilde og lyd;
fjernsynskringkasting;
kabelfjernsynskringkasting; radiokringkasting;
fremskaffelse av informasjon om
telekommunikasjon (annen enn kringkasting);
elektroniske oppslagstavletjenester
(telekommunikasjonstjenester) om weblog og
fremskaffelse av informasjon derav;
elektroniske oppslagstavletjenester
(telekommunikasjonstjenester) i et
chatteformat og fremskaffelse av informasjon
derav; elektroniske oppslagstavletjenester
(telekommunikasjonstjenester) og
fremskaffelse av informasjon derav;
fremskaffelse av tilgang til
kommunikasjonsnettverk som tillater samtidig
tilgang av flere brukere; overføring og svitsjing
av data, beskjeder, bilde og tekst; overføring
og svitsjing av data, lyd, beskjeder, bilde og
tekst mellom trådløse kommunikasjonsutstyr;
overføring og svitsjing av bilde, lyd og data via
kommunikasjon via dataterminaler (herunder
Internet); fremskaffelse av informasjon om
abonnement til et datanettverk; kringkasting
som fremskaffer elektronisk media og
elektronisk informasjon ved opplasting,
postering, utstilling, plassering, tilføyelse,
weblog, deling eller andre måter via Internet
og andre kommunikasjonsnettverk;
fremskaffelse av informasjon om programlister
for fjernsynskringkasting,
kabelfjernsynskringkasting eller
radiokringkasting.
Byråer for hjemmelevering (hjemkjøring);
byråer eller meglere for hjemmelevering
(hjemkjøring) og fremskaffelse av informasjon
derav; jernbanetransport; biltransport;
fremskaffelse av vei- og trafikkinformasjon;
kjøretøy-kjøretjenester; sjøtransport;
luftransport; innpakning av varer; befraktning;
lossing av frakt; flyttetjenester; megling
vedrørende utleie, salg, kjøp eller befraktning
av skip; flottbringing av skip; skipsføring;
reiseledelse; reiseeskortering; reisebyråer eller
samarbeidstjenester (unntatt losji);
lagertjenester; midlertidig forvaring av
personlige eiendeler; midlertidig lagring av
leveranser; gassforsyning (distribusjon);
elektrisitetsfordeling; vannforsyning
(distribusjon); varmeforsyning (distribusjon);
utleie av lagerplass; parkeringstjenester;
fremskaffelse av bomveier; fremskaffelse av
skipsfortøyningsfasiliteter; flyplasstjenester;
ledelse av parkeringsplasser; utleie av
lasting/lossing av maskiner og apparater;
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bilutleie; utleie av skip; utleie av rullestoler;
utleie av sykler; utleie av luftfartøyer; utleie av
mekaniske parkeringssystemer; utleie av
pakke- eller innpakningsmaskiner og apparater; utleie av safer; utleie av
kjøleskap/frysere for husholdningsformål;
utleie av frysere for husholdningsformål;
posttjenester; utleie av frysemaskiner og apparater; utleie av bensinmålere,
bensinstandmålere, bensinpumper for
bensinstasjoner; fremskaffelse av informasjon
om ruteplaner og turer/takster for jernbane,
buss, skip og fly; billettreservering for transport
via jernbane, bil og fly; formidling av
reisebilletter (unntatt de som er relatert til losji);
fremskaffelse av sightseeing-informasjon;
fremskaffelse av informasjon om bilutleie;
utleie av drivmotorer/trekkvogner.
Fjerning av strålingsstråler; behandling eller
bearbeidelse av tøy, klær eller pels (herunder
tørking); skredderhåndverk eller
dameskredderi; brodering; metallarbeide;
bearbeidelse av gummi; bearbeidelse av plast;
keramikkbearbeidelse; trearbeide;
papirbehandling og arbeide; steinarbeide;
utstopping av dyr; bearbeidelse av bambus,
trebark, rotting, slyngplanter eller andre
mineralske grønnsaksmaterialer (andre enn
bearbeidelse av ingredienser); bearbeidelse av
mat; bearbeidelse av kunstige lemmer eller
kunstige tenner (herunder bearbeidelse av
medisinske materialer); bearbeidelse av
kinematografiske filmer; fotografisk
forstørrelse; fotografisk trykking; fremkalling av
fotografisk film; bokbinding; vannbehandling;
gjenvinning av avfall; gjenvinning av
kjernebrensel; gravering av tetningsstempler;
fotogravyr; utleie av tekstilmaskiner og apparater; utleie av maskiner og apparater for
filmutvikling, fotografitrykking,
fotografiforstørrelse eller ferdigbehandling av
fotografi; utleie av metallbehandlingsmaskiner
og verktøy; utleie av bokbindingsmaskiner;
utleie av maskiner og apparater for
bearbeidelse av mat eller drikker; utleie av
maskiner og apparater for skogsarbeid,
trearbeid eller finering eller kryssfinering; utleie
av maskiner og apparater for fremstilling av
tremasse, fremstilling av papir eller
papirarbeid; utleie av vannrenseapparater;
utleie av avfallskomprimeringsmaskiner og apparater; utleie av avfallsknusingmaskiner og
-apparater; utleie av kjemiske
bearbeidelsesmaskiner og -apparater; utleie
av glassfremstillingsmaskiner og -apparater;
utleie av skofremstillingsmaskiner; utleie av
tobakksbearbeidingsmaskiner; fremskaffelse
av informasjon om materialbehandling;
trykking; innsamling, sortering og avhending
av avfall og skrot; utleie av strikkemaskiner;
utleie av symaskiner; utleie av
romkjøleapparater (for husholdningsformål);
utleie av trykkemaskiner og -apparater; utleie
av luftkondisjoneringsapparater; fremskaffelse
av informasjon om fotografisk trykking;
skjerping av sakser og kjøkkenkniver; utleie av
husholdningsapparater for elvarmeteknikk
(ikke inkludert i andre klasser).
Billettreservasjon og byråtjenester for
konserter, begivenheter, musikaler, filmer, liveshow-forestillinger, teater, sport via Internet og
fremskaffelse av informasjon om slike
billettreservasjonstjenester;
billettsalgbyråtjenester for konserter,
begivenheter, musikaler, filmer, live- showforestillinger, teater og sport via Internet;
billettreservasjon og byråtjenester for
fornøyelsesfasiliteter, fornøyelsesparker,

2009.12.14 - 51/09
zoologiske hager, botaniske hager, akvarier,
museer, kunstmuseer, og fremskaffelse av
informasjon om slike
billettreservasjonstjenester; fremskaffelse av
spillefilmer via kommunikasjon ved Internet
eller mobiltelefoner; produksjon, redigering,
utleie og offentliggjøring av filmer, videofilmer,
audiovisuelle og multimedia programmer
(dataformatering for tekst og/eller
ubevegelige/faste eller animerte bilder og/eller
musikal- eller ikke-musikallyd for interaktive
eller ikke-interaktive formål) og musikale
kompilasjoner på disker og ethvert media,
herunder digiale media, CD-ROM og CD'er;
fremskaffelse av bilder, filmer, lyd og musikk
ved bruk av Internet og andre
kommunikasjonsmetoder; fremskaffelse av
musikk og kino ved bruk av Internet og andre
kommunikasjonsmetoder; fremskaffelse av
bilder via kommunikasjon med håndholdte spill
med LCD-skjermer; fremskaffelse av bilder via
kommunikasjon med videospillmaskiner for
spillehaller; fremskaffelse av bilder via
kommunikasjon med videospill for forbrukere;
fremskaffelse av bilder via annen
kommunikasjon; organisering, ledelse eller
arrangering av videospillbegivenheter;
fremskaffelse av spill via kommunikasjon med
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer;
fremskaffelse av spill via kommunikasjon med
videospillmaskiner for spillehaller;
fremskaffelse av spill via kommunikasjon for
videospillmaskiner for forbrukere;
fremskaffelse av spill via annen
kommunikasjon; fremskaffelse av
underholdningsinformasjon via dataterminaler;
fremskaffelse av spill for videospillmaskiner for
forbrukere; fremskaffelse av spill for
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer;
fremskaffelse av spill for videospillmaskiner for
spillehaller; utleie av videospillmaskiner for
forbrukere; fremskaffelse av spill via
telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av
spill via kommunikasjonsnettverk; drift av
lotterier; utdannelses- og instruksjonstjenester
kunst, håndverk, sport eller generell kunnskap;
arrangering, utførelse og organisering av
seminarer; trening av dyr; planteutstillinger;
dyreutstillinger; fremskaffelse av elektroniske
publikasjoner; referansebibliotektjenester for
litteratur og dokumentarinnspillinger;
kunstutstillinger; hager med adgang for
publikum; huler/grotter med adgang for
publikum; utgivelse av bøker; planlegging eller
arrangering av filmfremvisning, show-, teatereller musikalforstillinger; filmvisning,
spillefilmproduksjon eller spillefilmdistribusjon;
presentasjon av live-show-forestillinger;
ledelse eller presentasjon av teaterstykker;
presentasjon av musikalforestillinger;
produksjon av radio- eller
fjernsynsprogrammer; produksjon av
videobåndfilm innen områdene utdannelse,
kultur, underholdning eller sport (ikke film,
radio- eller fjernsynsprogrammer og ikke for
reklame og offentlighet); ledelse av radio-eller
fjernsynsprogramfremstilling; drift av
videoutstyr eller audioutstyr for produksjon av
radio- eller fjernsynsprogrammer; organisering,
ledelse eller arrangering av
sportskonkurranser; organisering, ledelse eller
arrangering av underholdning (unntatt filmer,
show, teater, musikalforestillinger, sport,
hesteveddeløp, sykkelløp, båtrace og bilrace);
organisering, ledelse eller arrangering av
hesteveddeløp; organisering, ledelse eller
arrangering av sykkelløp; organisering, ledelse
eller arrangering av båtrace; organisering,
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ledelse eller arrangering av bilrace;
fremskaffelse av audio- eller
videostudiotjenester; fremskaffelse av
sportsfasiliteter; fremskaffelse av
fornøyelsesfasiliteter; fremskaffelse av
fasiliteter for film, show, teater, musikk eller
utdannelsestrening; bestilling av plasser ved
show; utleie av kinematografiske maskiner og
apparater; uteie av kinofilmer; utleie av
musikkinstrumenter; utleie av sportsutstyr;
utleie av fjernsynssett; utleie av radiosett;
bokutleie; utleie av innspillinger eller
lydinnspilte magnetbånd; utleie av
bildeinnspilte magnetbånd; utleie av
filmnegativer; utleie av filmpositiver; utleie av
leker; utleie av fornøyelsesmaskiner og apparater; utleie av spillmaskiner og apparater; utleie av malerier og kalligrafiske
arbeider; fotografering; språktolkning;
oversettelse; utleie av kameraer; utleie av
optiske maskiner og instrumenter;
fremskaffelse av informasjon om utdannelsesog instruksjons-tjenester relatert til helse;
fremskaffelse av informasjon om planlegging
eller arrangering av filmfremvisning, teater,
show eller konsert; fremskaffelse av
informasjon om filmfremvisning, presentasjon
av live-show-forestillinger, presentasjon av
teater eller presentasjon av
musikalforestillinger via Internet; produksjon av
videobåndfilm, DVD og CD-ROM innen
områdene utdannelse, kultur, underholdning
eller sport (ikke film, radio- eller
fjernsynsprogrammer og ikke for reklame og
offentlighet) og fremskaffelse av informasjon
derav; arrangering av sportskonkurranser og
fremskaffelse av informasjon om resultatene
derav; fremskaffelse av informasjon om
organisering, ledelse eller arrangering av
underholdning (unntatt filmer, show, teatre,
musikalforestillinger, sport, hesteveddeløp,
sykkelløp, båtrace og bilrace); organisering og
ledelse av underholdning innen området
spådomskunst/spåing; fremskaffelse av
fornøyelsesparker og temaparker og
fremskaffelse av informasjon og
rådgivningstjenester relatert dertil;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill via kommunikasjon ved
videospillapparater for forbrukere;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill via kommunikasjon via håndholdte
spillapparater med LCD-skjermer;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill via kommunikasjon ved
videospillmaskiner for spillehaller;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill for videospillapparater for forbrukere;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill for håndholdte spillapparater med
LCD-skjermer; fremskaffelse av informasjon
om fremskaffelse av spill for
videospillmaskiner for spillehaller;
fremskaffelse av informasjon om fremskaffelse
av spill via Internet; fremskaffelse av
informasjon om tilgjengelighet og bestilling av
billetter til konserter, begivenheter, teatre,
show, sport via Internet; fremskaffelse av
informasjon om utleie av innspillinger,
lydinnspilte magnetbånd eller lagringsmedia;
fremskaffelse av informasjon om utleie av
bildeinnspilte magnetbånd eller lagringsmedia;
fremskaffelse av informasjon om avisartikler;
fremskaffelse av informasjon om
magasinartikler vedrørende bøker,
fornøyelser, trening, musikk, show, teatre,
filmer og fjernsyn.
Utleie av eller fremskaffelse av Internet-server
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eller kommunikasjonsnettverk-server for
levering av streaming data om film eller lyd;
vedlikehold, oppdatering eller ledelse av
bildedata (herunder film) eller lyddata, som er
registrert eller administrert i Internet-serveren
eller kommunikasjonsnettverk-serveren;
design, programmering, vedlikehold eller
ledelse av kommunikasjonsnettverksystem,
inneholdende postkortgenerering eller
datalesbare data from bilde- eller lyddata
registrert i serveren og data lagt inn av
nettverkbrukerne og som har sendt slik data til
andre nettverkbrukere; fremskaffelse av
meteorologisk informasjon; arkitektonisk
design; oppmåling; geologiske
grunnundersøkelser eller forskning; design av
maskiner, apparater, instrumenter (herunder
deres deler) eller systemer sammensatt av
slike maskiner, apparater eller instrumenter;
design; datamaskin-software design,
datamaskinprogrammering eller vedlikehold av
datamaskin-software; teknisk rådgivning
relatert til utførelse, drift av datamaskiner, biler
og andre maskiner for krever høyt nivå av
personkunnskap, dyktighet eller erfaring av
operatørene for å møte den påbudte
nøyaktighet ved betjening av disse; testing,
inspeksjon eller forskning av
farmasøytika/legemidler, kosmetikk eller
matvarer; forskning av byggekonstruksjoner
eller byplanlegging; testing eller forskning av
forebyggelse av forurensning; testing eller
forskning av elektrisitet; testing eller forskning
av byggeteknikk; testing, inspeksjon eller
forskning av landbruk, husdyravl eller fiskerier;
testing eller forskning av maskiner, apparater
og instrumenter; utleie av måleapparater;
utleie av datamaskiner; fremskaffelse av
dataprogrammer; utleie av
laboratorieapparater og -instrumenter; utleie
av tegneinstrumenter; fremskaffelse av
Internet-søkemotorer (herunder slike som har
indeks for å søke etter personer, plasser,
organisasjoner, telefonnumre, hjemmesider og
B-post-adresser); opprettelse eller vedlikehold
av websider på Internet og
rådgivningstjenester relatert dertil; utleie av
tilgangstid til database via Internet (herunder
utleie av tilgangstid til den sosial
nettverksside); informasjonsbehandling via
datamaskiner og fremskaffelse av informasjon
derav; fremskaffelse av informasjon om
fremskaffelse av datamaskin- software; utleie
av server-lagringsområde på Internet
(herunder slike for å innspille individuell
informasjon om profil og dagbok, slike for å
legge inn dagbok eller planlegger for
individuelle eller selskaper på Internet og slike
for bruk i det sosiale nettverk for å interaktivere
mellom brukere ved å bruke stemme på
Internet); hosting av data-websider;
fremskaffelse av informasjon om donasjon av
menneskelik for medisinsk forskning;
arrangering av donasjon av menneskelik for
medisinsk forskning.
Fremskaffelse av informasjon relatert til
fremskaffelse av midlertidig losji via Internet og
andre kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse
av informasjon om fremskaffelse av annen
midlertidig losji; fremskaffelse av informasjon
om fremskaffelse av mat og drikker;
fremskaffelse av midlertidig losji; boligkontorer
(meglerreservasjoner for hoteller, pensjonater
eller lignende); fremskaffelse av mat og
drikker; dyrepensjonater; førskoler og
barnepass på daghjem; aldershjem;
fremskaffelse av konferanserom; fremskaffelse
av fasiliteter for utstillinger; utleie av
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madrasser (futon) og vatt-tepper; utleie av
kokeutstyr for industrielle formål; utleie av
industrielle oppvasktørkemaskiner; utleie av
oppvaskmaskiner for industrielle formål; utleie
av ikke-elektriske koke-varmeapparater; utleie
av kjøkkenbenkeplate; utleie av
oppvaskkummer; utleie av gardiner; utleie av
møbler; utleie av veggtepper; utleie av
gulvbelegg; utleie av håndklær; byråer eller
meglere for reservering av losji eller
restaurantene og andre spise- og
drikkeetablissementer; fremskaffelse av
informasjon om byråer eller meglere for
reservering av losji ved bruk av Internet eller
mobiltelefoner; fremskaffelse av mat og drikker
(herunder pizzaer, matpakker, sushi,
orientalsk, europeisk eller kinesisk kjøkken) og
fremskaffelse av informasjon derav;
fremskaffelse av informasjon om tilgjengelighet
av restaurantene eller andre spise- og
drikkeetablissementer; fremskaffelse av
informasjon om oppskrifter.
Skjønnhetssalonger; frisørsalonger;
fremskaffelse av badstuer; hage- eller
blomsterbedpleie; planting av hagetrær;
gjødselspredning; ugressdreping; utryddelse
av skadedyr (for landbruk, hagebruk og
skogbruk); massasje og terapeutisk shiatsumassasje; kiropraktikk; moksibusjon
(moxibustion); behandling av ledd som er ute
av ledd, forstuelser, benbrudd eller lignende
(Judo-seifuku); akupunktur;
legeundersøkelsestjenester; fremskaffelse av
medisinsk informasjon; helsesjekk;
tannlegetjenester; klargjøring og utlevering av
medikamenter; kost- og ernæringsveiledning;
dyreavl; sykepleie; utleie av potteplanter; utleie
av jordbruksutstyr; utleie av medisinske
maskiner og apparater; utleie av fiskemaskiner
og -instrumenter; utleie av maskiner og
apparater til bruk i skjønnhetssalonger eller
frisørsalonger; utleie av gressklippere;
fremskaffelse av informasjon om
skjønnhetssalonger; byråer eller meglere for
reservering av sykehus, helsesjekk eller
komplett medisinsk sjekk via Internett;
veiledning og rådgivning om helsepleie via
Internet.
Informasjon vedrørende mote; introduksjon av
ekteskapskandidat eller
kontaktformidlingstjenester; fremskaffelse av
fasiliteter for bryllupsseremonier (herunder
etterpå-seremoni mottagelser);
begravelsesbyråtjenester; fremskaffelse av
gravsteder eller likhus; byråer for prosedyrer
relatert til ervervseiendomsrettigheter
(industrielle rettigheter), utarbeidelse av
ekspertmeninger; byråer for juridiske
prosedyrer relatert til rettssaker/søksmål eller
andre juridiske spørsmål; byråer for juridiske
registreringer eller depositum; byråer eller
meglere vedrørende copyrightlisens; byråer for
sosialtrygd; sikkerhetsbevoktning (security
guarding) av fasiliteter; personlig
sikkerhetsbevoktning (body guarding);
etterforskning eller overvåking av
bakgrunnsprofiler; spådomskunst; pass av
kjæledyr; omsorg for babyer (unntatt tjenester
fremskaffet ved hjelpemidler);
husarbeidtjenester; utleie av klær; utleie av
altere; utleie av brannalarmer; utleie av
brannslukningsapparater; utleie av personlige
ornamenter til å ha på seg; fremskaffelse av
kartinformasjon via Internet; fremskaffelse av
privatinformasjon slik som profil og dagbok via
elektroniske oppslagstavler på Internet;
dyrepass/pass av kjæledyr og fremskaffelse av
informasjon derav.
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Reg.nr.:
253855
Reg.dato.:
2009.12.08
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200903112
Inndato:
2009.03.25
Registreringen
2019.12.08
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
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for multimedia underholdningssoftware.
Utvikling av software for bruk i produksjon av
spillefilmer, videoer og filmer.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14
Klasse:42

(111)
(151)
(300)
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(180)

Reg.nr.:
253856
Reg.dato.:
2009.12.09
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910581
Inndato:
2009.10.15
Registreringen
2019.12.09
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Lilleba det rene under

(556) Merket er et lydmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(571) Beskrivelse av merket:
Lydmerke: Merket består av en musikksekvens som
omfatter et korkesmell fulgt av tre etterfølgende
vokallyder som består av notene E og D, deretter et
cymbal smell, etterfulgt av en separat akkord
bestående av notene A utført flat og C utført med digital
opphold for å fremkalle resonans i tonen som to trioler
og deretter fading til stillhet
(730) Innehaver:
Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, CA950528119 SANTA CLARA, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Datasoftware; 3D animasjonssoftware; 3D
animasjonsprosessteknologisoftware for
fremskapelse, produksjon, opptak, overføring
og gjengivelse av lyd, video, spillefilmer, filmer,
animasjonsinnhold, softwareprogrammer,
grafikk og bilder; datasoftware for bruk i
relasjon til digital animasjon og spesialeffekt av
bilder; software for bilde-, grafikk- og
tekstbehandling; software for kontroll og
forbedring av lydkvalitet til data- og lydutstyr;
dataspillsoftware; datagrafikksoftware;
software for elektroniske spill; spillsoftware;
software for videospill; software for virtuell
virkelighetsspill; interaktive videospill
bestående av datahardware og datasoftware;
datamaskiner; servere; arbeidsstasjoner;
datahardware, datahovedkretskort, integrerte
kretser, halvledere og prosessorer;
videospillkassetter (cartridges); datasoftware
for videospill og dataspill med andre via et
globalt data eller kommunikasjonsnettverk;
datasoftware for komprimering og
dekomprimering av data og videobilder;
reisedatamaskiner og bærbare datamaskiner;
transportable datamaskiner; håndholdte
datamaskiner; tablet-datamaskiner, ultramobile
datamaskiner; datasoftware for bruk ved
tilveiebringelse av flerbrukeradgang til et
globalt datainformasjonsnettverk; data fastvare
(firmware), nemlig
dataoperativsystemsoftware,
datahjelpeprogram og andre datasoftware;
bærbare videospillere; personlig
spilleinnretninger; diskspillere med høy
oppløsning; DVD spillere.
Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, nemlig produksjon
av spillefilmer, videoer og filmer;
tilveiebringelse spesialeffekter for TV, videoer
og spillefilmer; tjenester for
animasjonsproduksjon; produksjonstjenester

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Lille Ba Baby AS, Støperigata 16B, 4014
STAVANGER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:24 Sengeutstyr [sengetepper og lintøy]. Håndklær
av tekstiler.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Strømpebukser og
strømper.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14
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registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253857
Reg.dato.:
2009.12.09
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900383
Inndato:
2009.01.08
Registreringen
2019.12.09
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
TRONDHEIM LYD LYSVERKET

2009.12.14 - 51/09

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253858
Reg.dato.:
2009.12.09
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910201
Inndato:
2009.10.06
Registreringen
2019.12.09
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
GENX

TRONDHEIM LYD LYSVERKET
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Trondheim Lyd Lysverket AS, Postboks 5434 Lade,
7042 TRONDHEIM, NO
(740) Fullmektig:
Vogt og Wiig advokatfirma Trondheim AS, Postboks
1280 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparater, innretninger og instrumenter for
opptak, forsterking, overføring og gjengivelse
av lyd; apparater, innretninger og instrumenter
for lysregulering; audiovisuelt utstyr.
Klasse:16 lnstruksjonsmanualer; reklamemateriale
Klasse:35 Salg av lyd-, lys- og AV-utstyr.
Klasse:37 Installasjon av lyd-, lys- og AV-utstyr.
Klasse:41 Utleie av lyd-, lys-, og sceneutstyr; utleie av
audiovisuelt kommunikasjonsutstyr;
konsulentbistand innen lyd-, lys- og
scenetjenester; utleie av mobile scener
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Shimano Inc, 3-77, Oimatsucho, Sakai-ku SAKAI CITY,
OSAKA, JP
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Fiskeredskaper i form av fiskesneller,
fiskestenger, snellefester, fiskesnører,
fiskesnøreføringer, fiskekroker, sluker,
kunstige fiskeagn, fiskekurver (fiskeutstyr)
dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for
fiskere, holdere for fiskestenger, fiskevesker,
fiskehansker; etuier for fiskestenger og
oppbevaringsbokser til fiskeutstyr;
hoftebeskyttere, spesielt utformet for fiske.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253859
Reg.dato.:
2009.12.09
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910200
Inndato:
2009.10.06
Registreringen
2019.12.09
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
SEIKO SPRING DRIVE SPACEWALK

SEIKO SPRING DRIVE
SPACEWALK
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Seiko Holdings KK (trading as Seiko Holdings Corp), 511, Ginza 4-chome, Chuo-ku TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14 Ur, klokker, stoppeklokker, ur og
kronometriske apparater og instrumenter;
etuier og deler for alle forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

42

registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253860
Reg.dato.:
2009.12.09
Søknadsprioritet
2008.10.31 US 77/605,467
Søknadsnr.:
200902314
Inndato:
2009.03.10
Registreringen
2019.12.09
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
REDTUBE

2009.12.14 - 51/09

nettsteder og andre resurser tilgjengelig på
Internet.
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14

(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)

Reg.nr.:
253861
Reg.dato.:
2009.12.09
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200910588
Inndato:
2009.10.16
Registreringen
2019.12.09
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Oslonaut

REDTUBE
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Jager & Polacek GmbH, Graben 13/15, 1010 WIEN, AT
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Forhåndsinnspilte magnetiske og optiske
databærere som viser innhold på området
underholdning for voksne og voksent
materiale; elektroniske publikasjoner, nemlig,
bøker og magasiner inneholdende voksen
underholdning innspilt på datamedia;
nedlastbare videoer, magasiner, bøker og
fjernsynsprogrammer inneholdende voksen
underholdning.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; online detaljsalgstjenester og
katalogbestillingstjenester for bodylotion,
massasjeoljer, sexhjelpemidler, -leketøy og spill for voksne, og audio, visuelle og
multimedia innspillinger inneholdende
underholdning for voksne og informasjon på
området menneskelig seksualitet.
Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; streaming av
videoinnhold på Internet på området
underholdning for voksne;
kringkastingstjenester og fremskaffelse av
telekommunikasjonstilgang til video og audio
innhold via en video-på-bestillingstjeneste via
Internet; tilveiebringelse av
kringkastingsprogrammer via Internet;
fremskaffelse av online diskusjonsfora,
oppslagstavler og chat-rooms vedrørende
audiovisuelt innhold på Internet på områdene
underholdning av generell interesse og
underholdning for voksne;
telekommunikasjonstjenester, nemlig,
kringkasting og levering av tekst, elektroniske
dokumenter, databaser, grafikk, audio og
visuell data ved hjelp av Internet.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; underholdningstjenester,
nemlig, fremskaffelse av en webside
innholdende videoer, filmklipp, fotografier,
multimedia materiell, magasiner, bøker og
fjernsynsprogrammer på området
underholdning for voksne; produksjon av
videoer og fotografier på området
underholdning for voksne; elektroniske
publiseringstjenester, nemlig, publikasjon av
tekster og grafiske verker, video og fotografier
for andre inneholdende underholdning for
voksne.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer; computer
tjenester, nemlig, opprettelse av databaser og
registre om informasjon, nettsteder og andre
resurser tilgjengelig på Internet; tilby
spesialtilpassede søketjenester, nemlig,
søking og gjennomgang av informasjon,

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Imke Tschentke, Hjelms gate 7A, 0355 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:42 design; herunder interiørdesign, møbeldesign,
produktdesign, emballasjedesign,
grafiskdesign, industridesign
(450) Kunngjøringsdato 51/09, 2009.12.14
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Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51.

Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:

Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 53
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.

Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den

internasjonaleregistreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.

Prioritet:

Besluttet
gjeldende
dato i Norge:

Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 51.
(111) Int.reg.nr:
0903337
(151) Int.reg.dato:
2006.09.26
(180) Registreringen
2016.09.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.05.19
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200909064
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0869745
(151) Int.reg.dato:
2005.01.20
(180) Registreringen
2015.01.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.01.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200904076
(220) Notifikasjonsdato: 2009.04.23
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd, No. 35 Jiuhuan
Road, Jianggan Zone HANGZHOU, ZHEJIANG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
DT Group A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 SØBORG,
DK
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35

Klasse:8

The bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods,
namely retail store and whole sale business,
including also via computer network (e-trade), in
relation to building materials.

Hand-operated grinding instruments; small
agricultural implements; hand tools for forestry and
garden; hand tools other than power-operated;
chisels; hammers; axes; spanners and wrenches;
drills; cutting tools; files; screw taps; planes; handoperated instruments other than power-operated;
spreaders; tube cutters; three-jaw gear pullers;
special hand tools; masonry tools; graving tools;
tweezers; instruments for making clocks and
watches; knives; scissors.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

44

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0929233
(151) Int.reg.dato:
2006.12.28
(180) Registreringen
2016.12.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200709079
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.09
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.29 JP 2006-091468
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp Corp),
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, 545-8522 OSAKA, JP
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1

Klasse:7

Klasse:9

Developers for copying machines; developers for
facsimile machines; photographic supplies, namely,
blueprint paper, photographic paper, photographic
sensitizers, photographic dry plates, photographic
developers, flash powder, photographic fixers,
unexposed photographic films.
Ultrasonic machines for washing parts of
semiconductor, namely, printed circuit boards, lead
frame, relay contacts, experimental apparatus and
implements and testing apparatus and implements;
dishwashers; washing machines; vacuum cleaners;
food processors (electric); garbage (waste)
disposals; ultrasonic washing machines and their
parts.
Cinematographic machines and apparatus; optical
apparatus and instruments; image verification
sensor, used in the inspection process; image
positioning controllers; alphanumeric character
verification apparatus, used in the inspection
process; measuring or testing machines and
instruments; power distribution or control machines
and apparatus; alternating current adapters;
switching power supplies; inverters used in the
residential photovoltaic system; inverters
(electricity); rotary converters; phase modifiers;
butteries and cells; solar batteries; solar modules
consisting of solar cells; combined modules for
photovoltaic power generation, consisting of thinfilm solar cells and light-emitting diodes; electric or
magnetic meters and testers; wire, electric; cable,
electric; coaxial cables; fiber optic cables; junction
sleeves for electric cable; flat irons, electric; haircurlers, electrically heated; buzzers; buzzers,
electric; low noise block down converters for
satellite broadcasting reception; tuners for television
broadcasting reception; tuners for digital terrestrial
television broadcasting reception; tuners for digital
cable television broadcasting reception; tuners for
terrestrial television broadcasting reception;

Klasse:11
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television apparatus; television receivers; liquid
crystal display television apparatus; liquid crystal
display television receivers; blu-ray disc recorders
and/or players; digital video disk recorders and/or
players; digital versatile disk recorders and/or
players; mini disk recorders and/or players;
compact disk recorders and/or players; videotape
recorders and/or players; digital audio recorders
and/or players; amplifiers; loudspeakers;
component-type stereo including a mini disk
recorders and/or players, a compact disk recorders
and/or players, loudspeakers, a tuner, and an
amplifier entirely or partially; sound recording
apparatus and instruments; video entry phones;
intercoms; display modules; image sensors for
camera modules; image sensors for camera
modules for digital camera; image sensor for
camera modules for camera phones; photo
couplers; devices for infrared-ray communication;
camcorders; sound reproduction apparatus; sound
recording apparatus; electronic signboards
consisting of light-emitting diodes; sound recording
machines and apparatus; navigation apparatus for
vehicles (on board computers); walkie-talkies;
transceivers; camera modules for camcorders;
camera modules for portable telephones; camera
modules for digital still cameras; audiovisual
monitors; liquid crystal display monitors; liquid
crystal display modules; liquid crystal display
panels; liquid crystal display projectors; rear
projectors; electronic dictionaries; electronic
dictionaries recorded on data media; computer
software; computer software for controlling
electronic copying machines in which a printer
function, a scanner function, and a facsimile
function are entirely or partially provided; computer
software for translation; computer software for
creating animation; computer software for browsing
or editing video, images and sound; computer
software for editing sound recorded in mini disks;
computer software for saving documents in the
electronic filing system; computer groupware for
scheduling, managing documents, recording
address and electronic mailing; laser pointers;
programmable controllers; integrated circuits; large
scale integrated circuits; flash memories; laser
diodes; semiconductor lasers; consumer video
games; electronic circuits and compact disk readonly-memories recorded programs for hand-held
games with liquid crystal displays; electronic circuits
and compact disk read-only-memories recorded
automatic performance programs for electronic
musical instruments; recorded video discs and
video tapes; digital video disk data media
(recorded); digital versatile disk data media
(recorded); electronic publications (downloadable).
Air-conditioning apparatus for commercial use;
industrial air purifiers; microwave ovens for cooking;
solar water heaters; lamps consisting of lightemitting diodes; lamps incorporating solar cells;
street lamps; street lamps incorporating solar cells;
electric refrigerators; electric freezers; cooking
appliance consisting of a cook top having radiant
electric heaters, a microwave oven and an electric
oven; electrically heated carpets; electric blankets
(for household purposes); hot plates (for household
purposes); induction cooking heaters; crock pots
having a function of electronic hot plates;
electromagnetic induction cookers for household
purposes; electric toaster ovens for household
purposes; electric kettles for household purposes;
electric rice-cookers for household purposes;
humidifiers for household purposes; household tapwater filters; water purifiers for household purposes;
air conditioners; air purifiers for household
purposes; dehumidifiers for household purposes;
ion conditioners for purifying air by emitting ion (for
household purposes); dehumidifiers for commercial

internasjonale varemerkeregistreringer

Klasse:19

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
0955152
(151) Int.reg.dato:
2008.02.12
(180) Registreringen
2018.02.12
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.06.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200909367
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

use; drinking water coolers; electric bathroom
heating and drying apparatus for household
purposes; cloth drying machines (electric, for
household purposes); electric fan heaters; kerosene
heaters; electric heaters; toilets stool units with
washing water squirter; kerosene fan heaters;
electrical ovens utilizing super heated steam and
electric ovens with a function of a microwave oven
utilizing super heated steam; electrical cooking
appliance utilizing super heated steam and electric
ovens with a function of a microwave oven utilizing
super heated steam.
Building glass incorporating light-emitting diodes
and solar cells; building glass.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
0933389
(151) Int.reg.dato:
2007.04.04
(180) Registreringen
2017.04.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200710701
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.17 GB 2449880
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word "TS" in stylized form.
(730) Innehaver:
Taizhou Tongsheng Brass Co Ltd, 2, Zhaoyang Rd.,
Chumen YUHUAN, ZHEJIANG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

COCOLOPEZ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Derek McMinn, 7 Chad Road, B153EN EDGBASTON,
BIRMINGHAM, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25

Klasse:41

Klasse:43

Klasse:44

Klasse:6

Valves of metal, other than parts of machines;
nozzles of metal; jets of metal; junctions of metal for
pipes; elbows of metal for pipes; pipework of metal;
water-pipe valves of metal; ducts of metal for central
heating installations; water-pipes of metal; pipes of
metal.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Articles of clothing, footwear and headgear;
leisurewear, sportswear, underwear, bathrobes,
slippers, swimwear.
Entertainment services; amusement and
recreational services; holiday resort entertainment
services; discotheque and nightclub services,
cabarets; presentation of live performances; club
facilities; children's entertainment services;
children's play facilities; providing health club and
gymnasium services; provision of sporting and
leisure facilities; sports entertainment services,
sporting activities, water sports activities; provision
of sports equipment; sports instruction services.
Hotel services; resort services; holiday village and
holiday club services; letting of holiday
accommodation; crèche services; kids club
services; bar services; hotel catering services;
cafeteria services; lounge services; restaurant
services; provision of information relating to hotels;
booking of holiday accommodation; holiday
planning services; reservation services; hospitality
services; rental of conference facilities and meeting
rooms.
Health and leisure spa services; health hydros,
health clubs; sauna and solarium facilities; beauty
salon services; beauty treatments and therapies,
holistic therapies, hydrotherapy; massage services;
hairdressing services.

(111) Int.reg.nr:
0964569
(151) Int.reg.dato:
2008.04.11
(180) Registreringen
2018.04.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200807717
(220) Notifikasjonsdato: 2008.06.19
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

Lilo
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fashy GmbH Produktion und Vertrieb Gummi-Kraus,
Kornwestheimer Strasse 46, 70825 KORNTALMÜNCHINGEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11

Hot water bottles; covers for hot water bottles,
including in animal shapes; heated cushions,
including in animal shapes; heated pads, filled with
heat accumulating substances, including cherry pits
or rape grains.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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(111) Int.reg.nr:
0964687
(151) Int.reg.dato:
2008.04.22
(180) Registreringen
2018.04.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200807935
(220) Notifikasjonsdato: 2008.06.26
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.23 DE 307 69 138.1/03
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
0971009
(151) Int.reg.dato:
2008.06.05
(180) Registreringen
2018.06.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200810248
(220) Notifikasjonsdato: 2008.08.21
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.06 DE 307 78 686.2/35
(540) Gjengivelse av merket:

AQUAMATT

Vitarget

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Coty Prestige Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 MAINZ, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Vitarget GmbH & Co KG, Sperberweg 3, 27356
ROTENBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:3

Klasse:35

Perfumery.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
0967006
(151) Int.reg.dato:
2008.05.07
(180) Registreringen
2018.05.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200808902
(220) Notifikasjonsdato: 2008.07.17
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.07 LT 2008 0535
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0974938
(151) Int.reg.dato:
2008.07.02
(180) Registreringen
2018.07.02
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.07.29
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200909368
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

EASI TRAIN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Julius Pankauskas, Danes g. 23-8, 92111 KLAIPEDA,
LT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36

Retailing and wholesaling services of a trading firm
concerning classes 5, 30, 31 and 32; services of an
advertising agency and an agency for marketing.

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
0968146
(151) Int.reg.dato:
2008.04.18
(180) Registreringen
2018.04.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200809189
(220) Notifikasjonsdato: 2008.07.24
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.18 DE 307 67 776.1/25
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, red.
(730) Innehaver:
Hellema - Hallum BV, 53a, Doniaweg, 9074TK
HALLUM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Nielsen
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Peek & Cloppenburg, Mönckebergstraße 8, 20095
HAMBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:30
Klasse:18

Klasse:25

Leather ware (included in this class), in particular
straps, bags, cases; small goods of leather, in
particular purses, pocket wallets, key wallets;
umbrellas.
Clothing, including knitted, woven and leather
clothing for women, men and children, in particular
outer clothing, underwear, leisure and sports
clothing; belts.

Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

0979764
2008.02.05
2018.02.05

(111) Int.reg.nr:
0979836
(151) Int.reg.dato:
2008.08.25
(180) Registreringen
2018.08.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200813774
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.06
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.25 SE 2008/01869
(540) Gjengivelse av merket:

200813759
2008.11.06
2007.08.10 US 77252277
2007.08.10 US 77252280
2007.08.10 US 77252285
(540) Gjengivelse av merket:

IVEGA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Svevia AB, Box 4018, 83327 SOLNA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

RIGHTFLOW
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Captaris Inc, 10885 NE 4th Street, Suite 400, WA98004
BELLEVUE, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Klasse:42

2009.12.14 - 51/09

Klasse:19

Computer hardware; computer software for humanbased business processes and workflows;
computer software for enhancing facsimile and print
technologies; computers; computer peripherals;
facsimile machines; keyboards; monitors; printers;
network facsimile servers; computer network print
services; printed circuit boards; electronic circuit
boards.
Providing consulting services for automating and
managing business processes; providing consulting
services to the financial and healthcare industries
and governmental entities for automating and
managing business processes; providing consulting
services for document-centric business processes
and workflows and human-based business
processes and workflows; providing consulting
services for software application solutions for
document-centric business processes and
workflows and human-based business processes
and workflows; providing consulting services for
software application solutions for the data and
document management, transmission, storage and
indexing; providing temporary use of on-line nondownloadable computer software for use in
automating and managing business processes;
providing temporary use of on-line nondownloadable computer software for documentcentric and human-based business processes and
workflows; providing temporary use of on-line nondownloadable computer software for enhancing
facsimile and print technologies; providing
temporary use of on-line non-downloadable
computer software for use in the financial and
healthcare industries and by governmental entities
for automating and managing business processes;
computer services for others, namely providing
troubleshooting of computer hardware and software
problems.

Klasse:37

Klasse:39

Klasse:42

Signs, non-luminous and non-mechanical, not of
metal, for roads; non-luminous and non-mechanical
signs, not of metal; asphalt; gravel; materials for
making and coating roads; coatings (building
materials); road coating materials; paving blocks,
not of metal; stone; clinker ballast; tar; bitumen.
Cleaning work; construction; building construction;
installation services; rental of road sweeping
machines; rental of cleaning machines; rental of
cranes (construction equipment); rental of
bulldozers; rental of construction equipment; rental
of excavators.
Traffic information; car parking; transport;
transportation information; information relating to
delays, accessibility and traffic obstructions; vehicle
rental.
Development of construction projects; building
inspection services (surveying); technical inspection
services; technical research; technical project
studies; geological surveys; engineering; geological
prospecting; surveying; scientific and technological
services; testing (inspection) of vehicles for
roadworthiness.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0980381
(151) Int.reg.dato:
2008.03.08
(180) Registreringen
2018.03.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200813925
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.06
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.05 DK VA 2008 00501
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
0981420
(151) Int.reg.dato:
2008.10.08
(180) Registreringen
2018.10.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200814428
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.20
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.30 EM 006954937
(540) Gjengivelse av merket:

FULCRUM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Karhu Holding BV, Karel Doormanstraat 32, 3012GJ
ROTTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
OPJ Handel A/S, Volderslevvej 36A, 5260 ODENSE
SV, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:9

Klasse:11

Klasse:19

Klasse:20

Klasse:37

Klasse:25

Common metals and their alloys.
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus,
thermometers (not for medical purposes).
Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for budding; asphalt, pitch, tar and bitumen;
non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal, non-metal ventilation windows,
automatic non-metal window regulators, frames for
non-metal greenhouses, portable non-metal
greenhouses.
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics,
storage shelves.
Building construction; repair; installation services.

Klasse:28

Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; bags, sports bags, ruck
sacks, textile bags.
Clothing, footwear, headgear; hats; caps; ski hats,
sporting suits, ski gloves, sports shoes, jogging
shoes, running shoes, hiking boots, ski shoes and
boots, winter shoes and boots, golf shoes; articles
of sports clothing, suits, jackets, overalls, trousers,
pullovers, sweaters, articles of rainproof clothing.
Games and playthings; decorations for christmas
trees; skis, ski bindings, ski poles, bags especially
designed for skis.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
0981450
(151) Int.reg.dato:
2008.09.24
(180) Registreringen
2018.09.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200814437
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.20
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.13 BG 103266
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
White, red and black.
(730) Innehaver:
Valerii S i M Group Aktsionerno Droujestvo, "Khadji
Dimitar" bl. 112, vkh. G, et. 3, ap. 76, 1510 SOFIA, BG
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:35

Business information, and consultancy for
consumers (commercial consulting in shops).

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0981641
(151) Int.reg.dato:
2008.09.17
(180) Registreringen
2018.09.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200814466
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.20
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.07 CH 576672
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

Caretex

Klasse:24
Klasse:27

0981689
2008.07.24
2018.07.24

200814479
2008.11.20
2008.04.17 IT BO2008C 000464
2008.05.29 IT BO2008C 000684
(540) Gjengivelse av merket:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Enia Carpet Management AG, Industrie Süd, 8755
ENNENDA, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19

2009.12.14 - 51/09

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a sign depicting the wording
COSMOPROF in fancy characters with the letters
touching one another horizontally.
(730) Innehaver:
Fiere Internazionali Di Bologna SpA - Bolognafiere o in
forma abbreviata Bolognafiere SpA, Viale delle Fiera,
20, I-40128 Bologna, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch
and bitumen; non-metallic transportable buildings;
non-metallic monuments.
Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
floor coverings, in particular textile floor coverings;
non-textile wall hangings.

Klasse:35
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:41

Organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes in the fields of cosmetics,
perfumery and beauty products; organization of
trade fairs for commercial or advertising purposes in
the fields of cosmetics, perfumery and beauty
products; administrative management of exhibition,
convention and fair facilities in the fields of
cosmetics, perfumery and beauty products;
advertising; business management; business
administration; office functions (services on behalf
of third parties).
Organization of exhibitions for cultural, educational
and entertainment purposes in the fields of
cosmetics, perfumery and beauty products;
organization of fairs for cultural, educational and
entertainment purposes in the fields of cosmetics,
perfumery and beauty products; arranging and
conducting of conventions, conferences,
congresses, seminars, symposiums in the fields of
cosmetics, perfumery and beauty products;
arranging and conducting of workshops (training) in
the fields of cosmetics, perfumery and beauty
products; education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities;
(services on behalf of third parties).

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
0982405
(151) Int.reg.dato:
2008.03.18
(180) Registreringen
2018.03.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200814778
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.27
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.29 RO M 2007 10001
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0981896
(151) Int.reg.dato:
2008.10.02
(180) Registreringen
2018.10.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200814516
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.20
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.04 AU 1233687
(540) Gjengivelse av merket:

INOVIA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Inovia Holdings Pty Ltd, Level 11, 61-63 Market Street,
NSW2000 SYDNEY, AU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:45

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue.
(571) Beskrivelse av merket:
The initial letters of the verbal elements ICE are white
and framed in a rhombus having different shades of
blue.
(730) Innehaver:
SC ICE Holdings Ltd, 64 Duke Street DOUGLAS, ISLE
OF MAN, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Legal services including legal services in relation to
intellectual property; legal services connected with
the practice of lawyers, patent attorneys, trade mark
attorneys and intellectual property attorneys; legal
consulting and advisory services; consulting and
advisory services relating to the administration and
costs of intellectual property, nationally and
internationally; services in relation to national and
international protection of intellectual property;
providing intellectual property portfolio
administration management and strategic advice;
provision of information relating to all areas of
intellectual property and legal services; services in
relation to patent, trade mark and design
applications nationally and internationally; patent
cooperation treaty national stage entry services;
European patent validation services; patent
administration services including preparation of
patent forms and powers of attorney; services
relating to the registration of trade marks and
designs; patent, trade mark and design annuity
services; patent, trade mark, design and domain
name renewal services.

Klasse:35
Klasse:37

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
0982806
(151) Int.reg.dato:
2008.09.23
(180) Registreringen
2018.09.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200814860
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.27
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
0981931
(151) Int.reg.dato:
2008.10.20
(180) Registreringen
2018.10.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200814527
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Howards Storage World Pty Ltd, Building 4, Forest
Business Park, 49 Frenchs Forest Road, NSW2086
FRENCHS FOREST, AU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Xbelt
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MR Etikettiertechnik GmbH & Co KG, Kupferweg 5,
32130 ENGER, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7

Consulting services in the field of business and
management.
Supervision of construction activities.

Klasse:35

Labellers, printing machines, packaging machines.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Franchising services; business administration and
management consultancy services; organisation of
events for business purposes; organization,
management and administration of loyalty programs
and incentive schemes; public relations and
advertising.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0985783
(151) Int.reg.dato:
2008.10.28
(180) Registreringen
2018.10.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200815912
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0994024
(151) Int.reg.dato:
2009.02.12
(180) Registreringen
2019.02.12
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.05.15
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200905823
(220) Notifikasjonsdato: 2009.06.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

BxR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schaeffler KG, Industriestrasse 1-3, 91074
HERZOGENAURACH, DE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7

Klasse:12

2009.12.14 - 51/09

Parts of machines, namely bearings, namely rolling
bearings, roller bearings, and ball bearings; all
aforesaid goods included in this class.
Parts of vehicles, namely bearings, namely rolling
bearings, roller bearings and ball bearings; all
aforesaid goods included in this class.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, grey, gold.
(730) Innehaver:
Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000
NEUCHÂTEL, CH
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:34

Raw or manufactured tobacco; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling
tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff,
kretek; tobacco substitutes (for non-medical use);
smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette
cases and smokers' ashtrays, tobacco pipes,
pocket machines for rolling cigarettes, smokers'
lighters; matches.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

52

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0998049
(151) Int.reg.dato:
2008.10.10
(180) Registreringen
2018.10.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200904023
(220) Notifikasjonsdato: 2009.04.23
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.21 BX 1158024
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
0998556
(151) Int.reg.dato:
2009.03.17
(180) Registreringen
2019.03.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200904257
(220) Notifikasjonsdato: 2009.04.30
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.17 CH 577514
(540) Gjengivelse av merket:

SIGMA AQUAWELD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14,
1422AD UITHOORN, NL
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:2

Klasse:17

Klasse:19

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Chopard Accessories (Ireland) Ltd, Unit 4, Manor Street
Business Park, Manor Street DUBLIN 7, IE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Dyes, paints, varnishes, fixatives (varnishes),
lacquers, preservatives against rust and wood
deterioration; dyestuffs, mordants, raw natural
resins; priming paints for wood (indoor and
outdoor); wood stains; metals in foil and powder
form for painters and decorators; cover coatings
(paints) for the insides and outsides of buildings;
paints for facades; acrylic paints; anti-corrosion
preparations; thinning, thickening and binding
agents for dyes and pigments; paint binders and
thinners; paints and coatings for protection against
plant, animal and mineral organisms and microorganisms (antifouling) for use on boats.
Packing, stopping and insulating materials;
insulating coatings and paints for indoor and
outdoor use; sealing and waterproofing materials
for covering facades not made of metal; jointing
mastics; caulks for patching, removing bubbles,
dressing and water-proofing of masonry wall
panels; non-metallic facade coverings
(construction); insulating varnishes, paints and
coatings; insulated gloves, fiberglass fabrics for
insulation.
Bituminous coatings; cement coatings; patching
mortars; mortars made with artificial resins;
polyurethane foams, jointing compounds, filling
products; spray painting booths (non-metallic),
cement, cornice mouldings (non-metallic), nonmetallic tiles and wainscotting, coatings, parquet
floor boards, furrings of wood, mortar and mosaics
for building, non-metallic floor and wall surfacing,
non-metallic scaffolding.

Klasse:3

Perfumes, essential oils, cosmetics, non-medical
toiletry products, after-shave, hair products, bath and
shower preparations, soaps.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0999907
(151) Int.reg.dato:
2008.09.08
(180) Registreringen
2018.09.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200904799
(220) Notifikasjonsdato: 2009.05.14
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.12 CH 574656
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:38

ALSO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ALSO Holding AG, Seestrasse 55, 6052 HERGISWIL,
CH
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Klasse:35

2009.12.14 - 51/09

purposes of facilitating the examination and
purchase by consumers of said goods at a
wholesaler's; intermediary services for concluding
mobile telephony contracts (for third parties).
Providing access and transmitting data in the form
of information, texts, images, drawings by
telephone, the Internet, intranets and other
electronic means of communication; providing
platforms on the Internet; providing access to the
Internet (software); communication services for
electronic transmission of orders, order returns by
e-mail and consulting the current status of orders;
providing hyperlinks to providers and suppliers
(telecommunications).

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Computer hardware and software (stored);
peripheral apparatus for computing and
telecommunications; computer programs; computer
games; computer keyboards; computer mice;
connection plugs (for computer); screens; monitors;
hard drives; compact disk drives; floppy disk drives;
USB sticks; memory cards; printers; modems;
scanners; photocopiers; facsimile machines;
projectors; video projectors; MP3 players;
telephone apparatus; telephone sockets; telephone
cords; telephone meters/counters; telephone
answering machines; mobile telephones; "hands
free" conversation equipment; battery chargers;
storage batteries for chargers; batteries for
accumulators; microphones; headphones;
televisions; antennae; satellite receivers; tape
recorders; video apparatus; blank video tapes; CD
players; stereo apparatus; loud-speakers; tuners;
electrical amplifiers; radios; electric amplifiers for
sound systems; storage batteries; remote control
devices; remote control transmitters; switches; time
switches; timers; photographic and cinematographic
cameras; tripods for photographic and
cinematographic cameras; walkie-talkies; radio
receivers; radio sets; radio amplifiers; alarms;
calculators; parts and replacement parts for all the
aforesaid goods; CDs; diskettes; downloadable
data and publications.
Business management; business management
consulting, especially for optimization of business
processes and full and efficient supply chain
management; marketing; public relations; arranging
of trade fairs and exhibitions for economic or
advertising purposes; edition of advertising texts
and dissemination of advertisements; dissemination
of advertising material and samples of goods;
systematizing and compiling data in computer
databases, especially offers of goods or services on
the Intemet; operating call centre services namely
receiving orders and complaints, as well as
preparation of orders; order delivery and invoice
processing services; electronic invoicing, locating
shipments of merchandise by means of computers,
also in the context of the provision of software on
the Intemet (follow-up services); providing
information on in the field of information technology
and communication engineering, as well as
entertainment electronics, by means of global
computer networks, for commercial and advertising
purposes; data input in the field of
telecommunications; supply services for third
parties (purchase of goods and services for other
companies); compilation of information, news, texts,
drawings, images and data of all types by
telephone, the Intemet, intranet and other electronic
means of communication; the bringing together of
various goods (except transport) in the field of
information- and communication technology and
consumer electronics for third parties, for the
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1000582
2008.11.24
2018.11.24

200905079
2009.05.21
2008.05.26 DE 30 2008 033
800.8/09
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue and red. , Points: red; word: blue.
(730) Innehaver:
Hager SE, Zum Gunterstal, 66440 BLIESKASTEL, DE
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Installation equipment for electrical power
transmission and distribution, namely distribution
cabinets, distribution boxes, distribution housings,
distribution boards, small installation distribution
devices, meter stations, meter panels, busbars,
busbar mounts, phase rails, apparatus mounting
rows, mounting panels, connecting terminals,
terminal strips, terminal pieces, taps, and trunking
systems for cable routing and apparatus
installation, namely cable trays, mesh trays, cable
ducts, cable cladding, cable mounts, wiring ducts,
connecting boxes, appliance built-in sockets, room
and vertical columns, all the abovementioned goods
included in this class; electrical protective devices,
namely circuit breakers, residual current devices
and signalling devices, surge arresters, isolating
switches, main switches, power switches, safety
switch disconnectors, fuse links, fuse holders, fuse
rails, motor circuit breakers, plug sockets for
industrial applications, encapsulated circuit
breakers; electrical, including remote-acting, control
and monitoring devices, namely switches,
changeover switches, pressure switches, light
signalling devices, socket outlets, bells,
transformers; metering instruments, smoke, wind,
rain, temperature, brightness and motion sensors;
electrical/electronic display and monitoring devices
for multiple applications; automatic circuit
controllers, namely relays, contactors, time
switches, switching clocks, programmable switching
devices and controllers, load shedding relays,
control relays, regulators, dimmers, remote
controls, remote-acting switches, remotely
controlled circuit breakers, thermostats; electrical
installation equipment for the consumer field,
namely wall-mounted switches, ceiling-mounted
switches (cord-operated switches), dimmer
switches, electronic switches, socket outlets
including consumer units with integrated switch
and/or fuses and/or residual current protection, data
line socket outlets, telephone socket outlets, plugs,
couplings, connecting boxes, consumer units for the
connection of electrical cookers; door intercom and
video systems (with and without wires), intruder and
fire alarms, smoke and heat signalling devices,
transmission devices for telephones, video
monitoring appliances, transmitters and receivers
as well as cables for the transmission of data,
images and audio, electrical/electronic appliances
for automatic control of building installations, switch
panels and electrical/electronic appliances for
automatic control of applications in the field of
renewable energy; electrical/electronic appliances
for automatic control of apparatuses for cleaning,

Klasse:11

Klasse:38

Klasse:42

Klasse:45

2009.12.14 - 51/09

hardening, dehardening, degassing, gassing,
disinfecting, heating and cooling of water as well as
cleaning, disinfecting, dehumidification,
humidification, gassing, heating and cooling of air;
catalogues stored on data storage devices,
planning and calculation software for electrical
installation, monitoring and control software for
electrical installations; software which is stored in
particular on a central server and/or on control
interfaces, for display and/or for control, automation
and operation of electrical and electronic
installations and data processing installations,
namely lighting installations, heating devices, airconditioning installations, ventilation installations,
drying installations, protection installations, roller
shutters, roller blinds, rollers and sun canopies,
installations for power supply management, for
consumption indication, installations with audio and
video devices or information technology devices, in
particular for multiple occupancy dwellings and free
standing houses and for commercially used and
public buildings; central units in which this software
is integrated; control interfaces for the
abovementioned devices and installations, namely
remote controls, keyboards and screens.
Lamp sockets, lamp kits, included in this class;
components for cleaning, hardening, dehardening,
degassing, gassing, disinfecting, heating and
cooling of water and for cleaning, disinfecting,
dehumidification, humidification, gassing, heating
and cooling of air; all included in this class.
Telecommunication, namely services for
transmission of messages and images via an
Internet page, in particular for remote transmission
of information about electrical and/or electronic
installations and about data processing
installations, namely information about lighting
installations, heating devices, air-conditioning
installations, ventilation installations, drying
installations, protection installations, roller shutters,
roller blinds, rollers and sun canopies, installations
for power supply management, for consumption
indication, installations with audio and video
appliances or data processing appliances, in
particular for dwellings, houses and multiple
occupancy dwellings and for commercially used
and public buildings and services for remote
indication and for remote control, remote
automation, remote control of these installations
and devices via a Web page; telecommunication,
namely services for transmission of written or
spoken messages and of images via Web pages,
computer terminals, telephones, pagers,
videophones, remote alarm installations, facsimile
machines, in particular for remote monitoring of the
state of health of people, for testing appliances and
equipment, for aid, for assistance and supply of
people, for remote monitoring and for emission of
alarm signals by people from dwellings, houses and
multiple occupancy dwellings and for commercially
used and public buildings.
Technical consultancy, in particular for the design of
electrical devices and installations, in particular
power supply installations and for the inspection
and checking of said devices and installations.
Security services for protection and for monitoring
of people in their dwelling, of buildings, of goods, of
appliances and of equipment for aid, assistance
and supply for or of people; operation of an alarm
and intervention centre (security services).

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1003188
(151) Int.reg.dato:
2008.10.31
(180) Registreringen
2018.10.31
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.07.15
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200909371
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1004003
(151) Int.reg.dato:
2009.05.06
(180) Registreringen
2019.05.06
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.07.13
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200909071
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

KANJARA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Renault SAS, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12

2009.12.14 - 51/09

KAINDL NATURAL TOUCH

Vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, headrests for vehicle seats,
automobiles, shock absorbers for automobiles,
automobile hoods, automobile bodies, automobile
chains, automobile chassis, bumpers for
automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles,
reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, tires for vehicle
wheels, torsion bars for vehicles, connecting rods
for land vehicles (other than parts of motors and
engines), gearboxes for land vehicles, caps for
vehicle gasoline tanks, windshields, pickup trucks,
light trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, bodyworks, crankcases for land
vehicle components (other than for motors and
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid
chains, drive chains for land vehicles, transmission
chains for land vehicles, hydraulic circuits for
vehicles, torque converters for land vehicles,
reduction gears for land vehicles, direction signals
for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles,
children's safety seats for vehicles, gearing for land
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tires,
balance weights for vehicle wheels, axles, axle
journals, windshield wipers, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel
hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle
covers, seat covers for vehicles, rims for vehicle
wheels, motors and engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, hubs for vehicle
wheels, mudguards, vehicle bumpers, air pumps
(vehicle accessories), doors for vehicles, ski
carriers for automobiles, propulsion mechanisms for
land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for
vehicles, shock absorbing springs for vehicles,
vehicle suspension springs, rearview mirrors,
wheels for vehicles, freewheels for land vehicles,
security harnesses for vehicle seats, vehicle seats,
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars,
transmission shafts for land vehicles, transmissions
for land vehicles, turbines for land vehicles, antiglare devices for vehicles, upholstery for vehicles,
vehicle interiors, pneumatic tires for vehicles,
windows for vehicles, steering wheels for vehicles;
vehicles for locomotion by land; motor cars, cars
powered by hybrid thermal and electric propulsion;
cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous
warning signals and indicators, engine hoods,
bodyworks, direction indicators, chains, brakes,
brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs,
mudguards, air pumps, pneumatic tires, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles; all these
goods intended for cycles, bicycles, motorcycles,
motor scooters and tricycles.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kaindl Flooring GmbH, Kaindlstrasse 2, 5071
WALS/SALZBURG, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19

Klasse:27

Building materials (non-metallic); slabs, mouldings,
poles and panels (non-metallic) for building; wood
products, included in this class, derived timber
products, included in this class, glued hardboard,
chipboard and fibreboard, parquet flooring and
parquet boards, wholly or mainly of wood; highpressure laminate for floor coating; laminated
flooring.
Carpets, rugs and floor coverings.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1004003
(151) Int.reg.dato:
2009.05.06
(180) Registreringen
2019.05.06
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.07.13
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200909071
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

KAINDL NATURAL TOUCH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kaindl Flooring GmbH, Kaindlstrasse 2, 5071
WALS/SALZBURG, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19

Klasse:27

Building materials (non-metallic); slabs, mouldings,
poles and panels (non-metallic) for building; wood
products, included in this class, derived timber
products, included in this class, glued hardboard,
chipboard and fibreboard, parquet flooring and
parquet boards, wholly or mainly of wood; highpressure laminate for floor coating; laminated
flooring.
Carpets, rugs and floor coverings.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1005060
(151) Int.reg.dato:
2009.06.05
(180) Registreringen
2019.06.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200907062
(220) Notifikasjonsdato: 2009.07.16
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:25
Klasse:35

CRYSTAL TIPS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mile High Equipment LLC, 11100 East 45th Avenue,
CO80239 DENVER, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11

Klasse:36

Klasse:37

Machines for producing, storing, and dispensing
ice, namely ice-making machines.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:38

Klasse:40
(111) Int.reg.nr:
1005367
(151) Int.reg.dato:
2009.06.02
(180) Registreringen
2019.06.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908951
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: 2009.05.12 EM 008295362
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:41

Klasse:42

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Dell Inc, One Dell Way, TX78682 ROUND ROCK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Klasse:16

Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; computers;
computer hardware; computer peripherals; data
processing apparatus and instruments; printers;
terminals; keyboards; mouses, monitors, computer
processors, modems, disc drives for hard and
floppy discs; tape drives; cards and memory addons; memory boards, memory chips; computer
software, computer programs; CD-ROM read/write
drives, DVD read/write drives, optical drives,
personal digital assistant (PDA) devices; portable
computers and phones with wireless e-mail and
wireless access to electronic communications
network; telephones, wireless phones, portable
phones, radiotelephony sets, telephone wires, video
telephones, telephone set sheathes; digital audio
players/recorders, televisions; parts and fittings for
all of the aforesaid goods.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes;
photographs; printed matter; handbooks,
publications and information manuals for computers
and for software; instructional and teaching material
(except apparatus) related to computers; plastic,
paper and cardboard materials for packaging
materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and

2009.12.14 - 51/09

teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other
classes); printers' type; printing blocks.
Clothing, footwear, headgear.
Advertising; business management; business
administration; office functions; retail services in the
field of computers, computer peripherals and
software and printed publications; services of the
operation (administrative service) and compilation
of a data bank including the electronic information.
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; financial services relating to the
purchase, re-purchase, sale and leasing of
computers/information technology equipment and
apparatus.
Building construction; repair; installation services;
installation, maintenance and repair of computer
hardware, computer peripherals and advisory and
consulting services relating thereto.
Telecommunications; on-line document delivery via
a global computer network; reception and delivery
of data by means of electronic transmission;
network for transmission of data and messages.
Treatment of materials; custom manufacture for
others of computers, computer hardware, computer
peripherals, data processing apparatus and
equipment and information technology apparatus
and equipment; custom manufacture for others of
parts, fitting, accessories and components for
computers, computer hardware, computer
peripherals, data processing apparatus and
equipment and information technology apparatus
and equipment; information and advisory services
relating to all of the aforesaid services.
Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; providing of
education and training in the field of computer
hardware and computer software.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software; technical
consultancy and aid in the field of computer
hardware and computer software; providing
technical advice and assistance for the operation of
data processing equipment; services of the
creation, design and development of a data bank
including electronic information; consultancy
services relating to computer hardware and
computer software; leasing of computer hardware
and computer software; development of computer
programs; maintenance and updating of computer
software; design and development of computer
hardware.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
51/09, 2009.12.14
(450) Kunngjøringsdato:
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1006571
2009.04.28
2019.04.28

not for personal use, air purifying apparatus; water
piping devices, as well as sanitary equipment, in
particular fittings for steam, air and water piping
equipment, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen
sinks; heat pumps; parts of all aforementioned
goods included in this class; taps for dispensing
cooled beverages, for use in combination with
appliances for cooling of beverages.

200907626
2009.07.30
2008.10.29 DE 30 2008 069
478.5/07
(540) Gjengivelse av merket:

CoutureLine

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7

Klasse:9

Klasse:11

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1006664
(151) Int.reg.dato:
2009.06.22
(180) Registreringen
2019.06.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200907642
(220) Notifikasjonsdato: 2009.07.30
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.15 CH 588021
(540) Gjengivelse av merket:

Electric household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular
electric kitchen machines and apparatus, including
mincing machines, mixing and kneading machines,
fruit pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric
motor-driven tools, electric can openers, knife
sharpeners as well as machines and devices for the
preparation of beverages and/or food, pumps for
dispensing cooled beverages, for use in
combination with appliances for cooling of
beverages; electric waste disposal units, namely
waste masticators and compressors; dishwashers;
electric machines and appliances for treating
laundry and clothing, including washing machines,
spin driers, laundry presses, ironing machines
(included in this class); electric cleaning apparatus
for household use, including window cleaning
devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; wet and dry vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods, included in this class; in
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter
bags, all for vacuum cleaners.
Electric apparatus and instruments (included in this
class), namely electric irons; kitchen scales,
personal scales; electric welding devices for
wrapping film; remote control devices, signalling
devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices (electrical/ electronical) for
household and kitchen machines and equipment;
recorded and non-recorded machine readable data
carriers, such as magnetic data carriers for
household appliances; electric apparatus for
dispensing beverage or food, vending machines;
data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore
mentioned goods included in this class.
Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling,
toasting, thawing and food and plate warming
apparatus, hot water appliances; immersion
heaters, cooking pots, electric; microwave
appliances, waffle irons (electric); egg boiling
apparatus, deep fryer (electric); electric tea and
coffee making apparatus, electric espresso
machines, electric coffee machines (included in this
class); cooling devices, in particular refrigerators,
freezers, cooling cabinets, beverage cooling
apparatus; combination apparatus for cooling and
freezing, deep freezing apparatus, ice-makers; icecream makers; dryers, in particular laundry dryers,
tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair
dryers; infrared lamps (not for medical purposes);
electric heating pads (not for medical purposes);
electric heating covers (not for medical purposes);
ventilation devices, in particular ventilators, grease
filter devices and extractor devices, including
extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, air
deodorisation apparatus; deodorising apparatus,

LIPOCLEAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 BAGSVÆRD,
DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1

Enzyme preparations for use in the detergent
industry.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1006755
(151) Int.reg.dato:
2009.07.10
(180) Registreringen
2019.07.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200907654
(220) Notifikasjonsdato: 2009.07.30
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

FLAWS NO MORE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cosmetic Dermatology Inc, 8798 Northwest, 15th
Street, FL33172 MIAMI, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3

Skin creams, skin moisturizers, skin emollients, eye
creams, non-medicated skin serums.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1007470
(151) Int.reg.dato:
2008.11.04
(180) Registreringen
2018.11.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200907982
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

2009.12.14 - 51/09
1009032
2009.05.27
2019.05.27

200908549
2009.08.27
2008.11.28 DE 30 2008 0753
45.5/44
(540) Gjengivelse av merket:

WE SPEAK IMAGE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59-61, 1185XB
AMSTELVEEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35

Advertising; business management; business
administration; office functions; business
information; business organisation consultancy;
economic research; commercial advice and
information for consumers; compilation of
information into computer databases; automated
data management; automated data processing;
processing data, including images, whether via the
Internet or not; demonstration of goods;
dissemination of advertising matter; services
involving copying, reproducing and duplicating
documents; business information for advertising
and sales purposes concerning office equipment,
goods for processing images and software via
telecommunications networks; retail services via the
Internet (known as electronic commerce) in
connection with photography; entering data and
images into a database; market surveys; rental of
office machinery and office equipment; online
advertising on a computer network; organising
exhibitions for commercial or advertising purposes;
arranging and monitoring sales activities and sales
promotion with respect to wholesalers, distributors,
retailers and consumers; retail sale and wholesale
of office equipment, apparatus for processing
images and computer software capable of being
used with office equipment in the context of
processing images.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116,
68305 MANNHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5

Klasse:10

Klasse:44

Pharmaceutical and veterinary preparations in the
field of diabetes; in-vitro diagnostics for medical
purposes in the field of diabetes; test strips for
detecting blood glucose; diagnostic test strips for
detecting glucose in body fluids; including all the
aforesaid test strips in the form of tape cassettes.
Surgical and medical instruments, equipment and
apparatus, including accessories included in this
class; blood sugar measuring apparatus and
accessories therefor, included in this class; lancing
aids and lancets for medical purposes; insulin
pumps and infusion sets and accessories therefor,
included in this class.
Medical services in the field of diabetes; data
management in the field of diabetes, namely
providing information and data in the field of
diabetes via the Internet.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1009037
2009.05.25
2019.05.25

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1009074
(151) Int.reg.dato:
2009.01.29
(180) Registreringen
2019.01.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908562
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.27
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.21 CH 577452
(540) Gjengivelse av merket:

200908551
2009.08.27
2009.04.11 DE 30 2009 022
734.9/44
(540) Gjengivelse av merket:

TOUCHGO

LOVE SIGHT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pfizer Pharma GmbH, Linkstr. 10, 10785 BERLIN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kaba AG, Mühlebühlstrasse 23, Kempten, 8623
WETZIKON, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:9

Klasse:6

Klasse:16

Klasse:44

Magnetic data carriers, recording discs; data
processing apparatus and computers; computer
hardware and device software; computer software
(including software downloadable from the Internet);
publications in the form of electronic, downloadable
media (in particular presentations compact discs),
all the aforementioned for medical purposes.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter and printed publications for educational,
advisory, and motivating purposes relating to
medical and heath care subjects.
Health care services, namely medical and
pharmaceutical disease management and
treatment compliance advice provided by
physicians and pharmacists; medical analysis for
the diagnosis and treatment of persons; pharmacy
advice.

Klasse:9

Klasse:12

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:42

(111) Int.reg.nr:
1009047
(151) Int.reg.dato:
2009.07.02
(180) Registreringen
2019.07.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908555
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.27
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.14 EM 008215824
(540) Gjengivelse av merket:

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

EUROBULK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sappi Europe SA, 154, Chaussée de la Hulpe, 1170
BRUSSEL, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16

Non-electric locks of metal and keys therefor; cash
boxes of metal and safes; small items of metal
hardware, namely, metal fittings for vehicles,
windows, suitcases and furniture; doors made of
metal and their parts and fittings, included in this
class; fittings of metal for building; rings of common
metal for keys; car locks of metal; car keys; security
locks made of metal for vehicles.
Electrically, electronically, visually and acoustically
controlled security, locking and access control
devices; electronically controlled devices for the
delivery of money and goods; data processing
devices and parts thereof, included in this class,
including peripheral devices; computer switches;
semi-conductors; data carriers; software (recorded
programs); electric locks for vehicles; transponders
for vehicles.
Parts and components of vehicles included in this
class.
Technical project studies in the field of security,
locking and access control devices; computer
software design in the field of security, locking and
access control systems; development of locking
and security designs; programming of microelectronic circuitry for keys and other data carriers
and for security systems for others.

Unprinted printing paper.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1009077
(151) Int.reg.dato:
2009.02.24
(180) Registreringen
2019.02.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908564
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.27
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.06 CH 583401
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1009084
(151) Int.reg.dato:
2009.04.01
(180) Registreringen
2019.04.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908565
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.27
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

MILEY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Smiley Miley Inc, c/o Edelstein, Laird & Sobel LLP,
9255 Sunset Boulevard, Suite 800, CA90069 LOS
ANGELES, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red, white.
(730) Innehaver:
Späni Zentrale Haustechnik AG, Mütschenen, 6434
ILLGAU, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7

Klasse:11

Klasse:37

Klasse:9

Built-in vacuum cleaning system (dust aspiration
installation for industrial use), all the
aforementioned goods of Swiss origin.
Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; all the
aforementioned goods of Swiss origin.
Building construction; repair; installation services.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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Non-medicated skin care preparations, hair care
preparations, sun tanning preparations, cosmetics,
nail care preparations, fragrances, and cleansing
products, namely, non-medicated soaps, nonmedicated cleansing skin creams and nonmedicated body wash.
Audio and video recordings featuring music,
comedy, action, adventure, drama, romance,
dance, concerts, health, lifestyle, food and
beverage, sports, movies, television shows, radio
shows, games, animation, family and children's
entertainment; musical sound recordings; musical
video recordings; phonograph records featuring
music; pre-recorded CDs, DVDs, audio tapes, video
tapes, audio discs, video discs, audio cartridges,
and video cartridges featuring music, comedy,
action, adventure, drama, romance, dance,
concerts, health, lifestyle, food and beverage,
sports, movies, television shows, radio shows,
games, animation, family and children's
entertainment; downloadable audio recordings,
downloadable video recordings, and downloadable
MP3 files featuring music, comedy, action,
adventure, drama, romance, dance, concerts,
health, lifestyle, food and beverage, sports, movies,
television shows, radio shows, games, animation,
family and children's entertainment; motion picture
films; downloadable multimedia files featuring
music, comedy, action, adventure, drama, romance,
dance, concerts, health, lifestyle, food and
beverage, sports, movies, television shows, radio
shows, games, animation, family and children's
entertainment; computers; radios; juke boxes; audio
speakers; amplifiers; audio receivers; video
receivers; televisions; mp3 players; digital audio
players; digital video players; combination digital
audio and video players; audio cassette players;
video cassette players; global positioning systems;
telephones; video disc players; video tape players;
audio tape players; video recorders; audio
recorders; video cameras; personal stereos;
electronic diaries; personal digital assistants;
camcorders; loudspeakers; headphones;
microphones; CD players; headsets for telephones;
headsets for use with computers and video game
machines; media players; calculators; digital photo
frames for displaying digital pictures, video clips
and music; hand-held electronic device for receiving
and reading electronically published materials;
cases for media players; cases for MP3 players;
cases for personal digital assistants; computer
carrying cases; computer hardware; video game
joysticks; computer joysticks; game controllers for
computer games; guitar skins for electronic guitar
game controllers; electronic publications, namely,
books, magazines, manuals, journals, catalogs,
brochures, newsletters, featuring music, comedy,
action, adventure, drama, romance, dance,
concerts, health, lifestyle, food and beverage,
sports, movies, television shows, radio shows,
games, animation, family and children's

internasjonale varemerkeregistreringer

Klasse:14

Klasse:16

Klasse:18

Klasse:25

entertainment recorded on computer media; CD
trading cards; electronic interactive board games for
use with external monitor; interactive multimedia
computer game programs; interactive multimedia
computer game programs; video game interactive
control floor pads or mats; video game interactive
remote control units; magnetic coded gift cards;
blank electronic storage media; flash memory
cards; memory cards; video display cards;
computer software for processing digital music file;
music-composition software; software for creating
music; software featuring musical sound recordings
and musical video recordings; digital trading cards
in the nature of multimedia software recorded on
magnetic media featuring music, comedy, action,
adventure, drama, romance, dance, concerts,
health, lifestyle, food and beverage, sports, movies,
television shows, radio shows, games, animation,
family and children's entertainment; multimedia
software recorded on CD-ROM featuring music,
comedy, action, adventure, drama, romance,
dance, concerts, health, lifestyle, food and
beverage, sports, movies, television shows, radio
shows, games, animation, family and children's
entertainment; video game machines for use with
external display screens or monitors; hand-held
electronic games adapted for use with television
receivers only; downloadable electronic games via
the Internet and wireless devices; electronic game
software; computer game cartridges, discs, and
cassettes; computer game software; video game
cartridges, discs, and cassettes; video game
software; cameras; digital cameras; camera cases;
bags for cameras and photographic equipment;
digital camera accessory in the nature of a digital
photo viewer; mobile telephones; cases for mobile
phones; computer application software for mobile
phones; devices for hands-free use of mobile
phones; downloadable ring tones for mobile
phones; downloadable graphics for mobile phones;
keyboards for mobile phones; mobile telephone
batteries; mobile phone straps; fitted plastic films
known as skins for covering and providing a scratch
proof barrier or protection for electronic devices,
namely, laptop computers, media players, MP3
players, mobile telephones, smart telephones,
digital cameras, global positioning systems and
personal digital assistants; karaoke players; mouse
pads; decorative refrigerator magnets; men's,
women's and children's wearing apparel, namely,
sunglasses swim floats for recreational use.
Jewelry, watches, clocks, key chains and key rings
made of precious metal, rubber bracelets; nonmetal medallions for decoration, not for ceilings.
Printed material, paper goods, writing implements,
namely, writing ink, stamping ink and stamps,
calendars, diaries, planners, greetings cards,
souvenir books, autograph books, appointment
books, coloring books, albums, namely, sticker
albums, scrapbook albums and photograph albums,
printed invitations, stationary, newsletters featuring
information on musical events, concerts,
appearances, fashion, music and entertainment;
show programs, posters, paper banners, paper
pennants, book covers, decals, stickers, wrapping
paper, paper emblems, notebooks and non-metal
money clips, toy putty.
Goods made of leather or imitations of leather,
namely, trunks, valises, attaché cases, traveling
bags, garment bags for travel, rucksacks,
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder
bags, clutch bags, tote bags, duffel bags, luggage,
suitcases, sport bags, athletic bags, book bags,
messenger bags, brief cases; cosmetic and vanity
cases sold empty for cosmetics make-up and
perfumes; fine leather goods, namely, pocket
wallets, purses, key cases, umbrellas.
Men's, women's and children's wearing apparel,

Klasse:28

Klasse:35

62

2009.12.14 - 51/09

namely, tops, bottoms, vests, coats, jackets,
blazers, scarves, sweaters, sweatshirts, hooded
sweatshirts, sweatpants, t-shirts, polo shirts, tank
tops, shirts, blouses, pants, jeans, shorts, slacks,
capris, dresses, skirts, robes, cover-ups, tunics,
belts, gloves, aprons, boas, bandanas, wraps,
headbands, wristbands, sweatbands, pajamas,
dance costumes, Halloween costumes,
masquerade costumes, costumes for use in roleplaying games, sport jerseys, warm-up suits, and
uniforms; headwear, footwear, swimwear,
beachwear, underwear, loungewear, sleepwear,
nightwear, infant wear, rainwear, skiwear, surfwear,
and neckwear.
Toy artificial fingernails; toy novelty items, namely,
die agitator provided with a window for viewing
pieces containing positive or negative answers to
previously asked questions; jump ropes; kites;
marbles; music box toys; musical toys; toy musical
instruments; flying discs; puzzles; electric action
toys; battery operated action toys and action
figures; infant toys; pet toys; bath toys; bendable
toys; children's multiple activity toys; printing toys;
drawing toys; mechanical toys; positionable toy
figures; plastic character toys; ride-on toys; sand
toys; stuffed toys; wind-up toys; action figures and
accessories therefor; toy vehicles and accessories
therefor; bobble head dolls; bean bags; electronic
learning toys; molded toy figures; toy animals; toy
stamps; toy building blocks; toy butterfly nets; toy
and novelty face masks; toy film cartridges and
viewers; toy furniture; toy mobiles; toy scooters; toy
snow globes; toy watches and clocks; toy
windsocks; toy robots; toy Christmas trees; toy
bakeware and cookware; balloons; cases for play
accessories; puppets; kaleidoscopes; poker chips;
streamers; game tables; board games; action skill
games; dice; dice games; party games; pinball
machines; role-playing games; tabletop games;
parlor games; card games; memory games; target
games; arcade games; horseshoe games; inflatable
swimming pools; swimming flippers; portable
support structures for dance and other exercises;
in-line skates; ice skates; body boards; wake
boards; surfboards; surfboard leashes; aerobic
steps; athletic sporting goods, namely, athletic wrist
and joint supports; athletic tape; bags specially
adapted for sports equipment; baseball gloves;
softball gloves; batting gloves; basketball hoops;
billiard tables; billiard equipment; body training
apparatus; bocce balls; croquet sets; exercise
machines; exercise platforms; exercise weights;
fishing rods; fishing tackle; fishing lines; fishing
reels; fishing tackle boxes; golf bags; golf balls; golf
clubs; golf club covers; golf tees; gymnastic
apparatus; scuba fins; scuba flippers; shin guards
for athletic use; work-out gloves; water skis; skis;
ski poles; ski bags; snowboards; table-tennis tables;
table tennis paddles; paddles for use in paddle ball
games; bouncing balls; beach balls; tether balls;
balls for games; balls for sports; bats for games;
racquets for tennis, squash, badminton, and
racquetball; rackets; plush toys; play cosmetics;
dolls and accessories therefor; doll play sets; doll
clothes; doll costumes; doll furniture; electronic dart
games; electronic educational game machines for
children; electronic games other than those adapted
for use with television receivers only; stand alone
video game machines; hand held unit for playing
electronic games; magic tricks; party favors,
namely, paper party hats and party games; blow
outs; party favors in the nature of crackers,
noisemakers, and small toys; Christmas tree
decorations; inflatable toys; playing cards;
skateboards; roller skates; model making kits; yoyos; badminton sets; dart sets.
On-line retail store services featuring clothing, toys
and games, electronic media featuring pre-recorded

internasjonale varemerkeregistreringer

Klasse:41

content relating to entertainment and music, paper
goods, namely, plates, napkins, cups, banners,
signs, party hats, wrapping paper, printed matter,
namely, notebooks, calendars, diaries, planners,
greetings cards, souvenir books, autograph books,
appointment books, coloring books, stationary,
address books, printed invitations, stationary,
newsletters featuring information on musical events,
concerts, appearances, fashion, music and
entertainment, show programs, posters, paper
banners, paper pennants, book covers, decals,
stickers, paper emblems, albums, namely, sticker
albums, scrapbook albums and photograph albums,
non-metal merchandise, namely, jewelry, statutes,
figurines, picture frames, non-metal money clips,
writing implements, writing ink and stamping ink,
mugs and other household items; on-line retail store
services featuring downloadable pre-recorded
music and videos and audios featuring musical
entertainment.
Entertainment services, namely, live dramatic,
comedic and musical performances by a
professional entertainer and singer; production and
distribution of motion picture, television, radio,
sound and video recordings; production of
interactive programs for distribution in and by all
media; amusement park services, theme park
services.

Klasse:37

Klasse:41
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Klasse:42
(111) Int.reg.nr:
1009087
(151) Int.reg.dato:
2009.02.26
(180) Registreringen
2019.02.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908566
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.27
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.03 EM 007209836
(540) Gjengivelse av merket:

THATCHAMNET
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Motor Insurance Repair Research Centre, Colthrop
Lane, RG194NR THATCHAM, BERKSHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

2009.12.14 - 51/09

electric, electronic and electromagnet door locks for
vehicles; electric, electronic and electromagnetic
lock switches; electric, electronic and
electromagnetic locking installations and devices;
electric, electronic and electromagnetic security
devices and apparatus; electronic keypad controlled
mechanisms; encoded cards for opening electric,
electronic and electromagnetic locks; card operated
electric, electronic and electromagnetic locks;
electrical, electronic and electromagnetic locks with
alarms, mechanical locks, mechanical combination
locks; electro-mechanical dialing locks; electromechanical locks for use in motor vehicles; radio
operated door locks; remote control locking
apparatus and devices; remotely controlled door
locks; remote controls for operating vehicle door
locks; remotely controlled alarm locks; safety
locking devices; security locking devices; encoded
keys; encoded keys for opening central locking in
vehicles; encoded keys for starting vehicles; on line
publications; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
Installation, maintenance and repair services;
vehicle servicing, maintenance and repair services;
installation, maintenance and repair of locks, lock
fittings, security devices and apparatus; locksmith
services; advisory, consultancy and information
services relating to all the aforesaid.
Education and training; educational and training
provided on-line from a computer database or the
Internet; publishing services; publication of
electronic manuals on-line.
Quality control of manufactured products;
manufacturing process control; quality control of
data input into databases; safety testing of vehicles;
information relating to quality control and safety
testing provided on-line from a computer database
or the Internet; computer programming; computer
software design; research and design services;
industrial analysis and research services;
preparation of technical reports; design and
development of computer hardware and software;
computer programming; installation, maintenance
and repair of computer software advisory,
consultancy and information services relating to all
the aforesaid.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Electrical and electronic apparatus and instruments,
vehicle fault diagnostic devices, cameras and in-car
cameras, electronic braking systems, electronic
immobilisers for vehicles; car alarms; vehicle
security devices; tracking systems, locating
systems; electronic tags for vehicles; devices
incorporating piezoelectric elements for tracking the
locus of an object; measuring devices including jigs;
electronic recording and monitoring apparatus;
electronic recording materials; video cassettes;
recording disks; CD-ROMS; DVDs; electronic
publications provided on-line from the Internet;
computer software, computer software supplied
from the Internet, computer programs, data
processing apparatus and instruments;
radio/electronic vehicle location transponder
devices; electronic locator transponders including
those incorporating satellite, telematic and global
positioning systems; electronic transmitters and
receivers, locking apparatus and devices; anti-theft
locking apparatus and devices; central door locking
apparatus for vehicles; combination locks;
combination locks for motor vehicles; combination
motor vehicle steering wheel locks; computer
controlled locks; digitally controlled locks; electric,
electronic and electromagnetic locks; electric,
electronic and electromagnetic door locks; electric,
electronic and electromagnetic locks for vehicles;
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1009130
(151) Int.reg.dato:
2009.06.19
(180) Registreringen
2019.06.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908571
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.27
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.29 EM 008260564
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:12

jetPRIME
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Polyplus Transfection SA, Bioparc - Boulevard
Sébastien Brant, 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN,
FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1

Diagnostic agents and reagents for biological or
genetic engineering or used in research; chemicals
used in research and science, namely agents,
reagents and preparations for genetic and biological
diagnostics; chemicals used in research and science,
in particular in the field of genetics; agents and
reagents used for research in biology, genetics and
medical research for the transfer of biomolecules in
cells.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1009135
(151) Int.reg.dato:
2009.07.01
(180) Registreringen
2019.07.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908573
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.27
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:42

TECHNOHALER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Vectura Delivery Devices Ltd, 1 Prospect West,
SN146FH CHIPPENHAM, WILTSHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:10

Pharmaceutical preparations and substances.
Medical and surgical apparatus and instruments;
inhalers; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

non-chemical additives for motor fuel, fuels and
lubricants.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; lorries, pickup trucks, vans (vehicles) and
light trucks; vehicles for transporting people and/or
goods; tractors; trailers (vehicles) and trailer
couplings for vehicles; bodyworks; motors for land
vehicles; transmission shafts and mechanisms for
land vehicles; couplings for land vehicles; inner
tubes for pneumatic tyres; bonnets for vehicles;
chains for vehicles; torsion bars for vehicles; tyres
for vehicle wheels; connecting rods for vehicles
other than parts of motors; housings for motor
vehicle units (other than for engines); anti-skid
chains; transmission chains and drive chains for
land vehicles; shock absorbers and vehicle
suspension springs; axles, wheel rims and
hubcaps; pneumatic tyres; spikes for tyres;
gearboxes for land vehicles; hydraulic circuits for
vehicles; torque converters for land vehicles;
reduction gears for land vehicles; turbines for land
vehicles; gearing for land vehicles; seats and headrests for vehicle seats; anti-theft horns; brakes for
vehicles, vehicle brake fittings and parts, brake
shoes for vehicles; clutches for land vehicles,
vehicle chassis; bumpers for vehicles; caps for
vehicle fuel tanks; safety belts and harnesses for
vehicle seats; repair outfits for inner tubes, direction
signals for vehicles; vehicle air bags for the safety
and protection of drivers and passengers;
windscreen wipers; upholstery for vehicles; hubs for
vehicle wheels; mudguards; windscreens and glass
panes for vehicles; anti-dazzle devices for vehicles;
steering wheels for vehicles.
Quality control; vehicle roadworthiness testing;
materials testing; engineering; research in
mechanics; valuations, estimates and scientific and
technological investigations namely expert reports
of engineers; chemical research; technical
research; research into environmental protection;
research and development of new products for third
parties; industrial analysis and research services in
the field of energy saving and ecology applied to
motor-driven land vehicles; advice on energy
saving; graphic arts design services; industrial
design; consultancy on improving the quality of
products and services; styling (industrial design);
expert reports of engineers; technical project
studies; creation and maintenance of web sites for
others; software design and development; computer
programming; computer systems design; design,
development, installation, maintenance, updating or
rental of software; establishment, preparation of
Web sites.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1009390
(151) Int.reg.dato:
2009.04.15
(180) Registreringen
2019.04.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908764
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.03
(300) Søknadsprioritet: 2008.10.16 FR 08 3 605 262
(540) Gjengivelse av merket:

HYBRYS TECH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Renault Trucks, 99, route de Lyon, 69800 SAINT
PRIEST, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4

2009.12.14 - 51/09

Petroleum (crude or refined), products derived from
petroleum and petroleum-based preparations; solid,
liquid and gaseous fuels; fuels; gas and liquefied
petroleum gas; lubricants; industrial oils and
greases; paraffins and wax for lighting; lighting fuel;
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1009473
(151) Int.reg.dato:
2009.02.12
(180) Registreringen
2019.02.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908788
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.03
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.02 US 77560672
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of Circular Design.
(730) Innehaver:
Google Inc, Legal - Trademark Dept., 1600
Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW,
US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:41
Klasse:42

Klasse:17
Klasse:20
Klasse:35

Klasse:37

Computer software.
Educational services.
Computer software technical support services.

Klasse:39
Klasse:40

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:42

(111) Int.reg.nr:
1009567
(151) Int.reg.dato:
2009.04.04
(180) Registreringen
2019.04.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908809
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.03
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:44

Klasse:9

insulating and sealing, ends of cables, that includes
inside and overhead; all kinds of sleeves, nipples
and endings, band clips for cables and wires, caps
housings, holders, clamps, insulated nipples,
adaptors and cable connectors; earthing sets,
cables, wires for electric purposes, that includes;
cooper wires, bare and zinc-plated, made of
aluminium and alloy, coil wires made of cooper and
aluminium round and profiled, bare and insulated,
cables for permanent electric power supply
systems, wires for portable receivers, welding
cables, cooper, aluminium and aluminium alloys
overhead lines, bare and insulated, cooper plaits,
tram and train lines, round and profiled, made of
cooper and its alloys, for electric power systems
and for trains radio, wires for cars, ignition wires,
mining wires and cables for electric power and
telecommunication systems, control cables, cables
for electric traction, cables and wires for ships,
wires and cables for electric power systems for low,
medium , high and very high voltage insulated with
percolated paper polythene, rubber compounds in
silicone, local and far-reaching telecommunication
cables, light pipe cables, heating wires, heating
systems, aircraft cables, airport cables, blasting
wires, special wires, fire resistance and nonhalogen cables for electric power systems, hybrid
cables, lighting conductors, wires for loudspeakers,
crane cables, deep well cables, underwater cables.
Rubber compounds, plastics, cable insulators.
Wood packages; drums, pallets, interleafs, nonmetal cable clamps.
Retail and wholesale of wires, cables and lines for
electrical purposes, retail and wholesale of
machines and units used for their production.
Assembling, installation, servicing and other
services concerning wires, cables, lines for
electrical purposes and also machines and units
used for their production.
Transportation services, both people and goods.
Processing of non-ferrous metals, plastics, rubber
compounds, cable waste recycling.
Technological research concerning cables, wires,
lines and machines used for their production,
scientific, technological, design, implementation
study concerning cables, wires, lines for electrical
purposes and also machines and units used for
their production, technical consultancy, evaluations,
expertizes concerning cables, wires and also
machines and units used for their production,
design documentation, design services.
Medical services.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Green.
(730) Innehaver:
Tele-Fonika Kable SA, ul. Wielicka 114, 30-663
KRAKÓW, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7

2009.12.14 - 51/09

Machines and devices used in wire producting
industry, cables, cords, spare parts and equipment,
tools for cable machines.
Equipment for cables and wires; heads for

65

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1009568
(151) Int.reg.dato:
2009.01.27
(180) Registreringen
2019.01.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908810
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.03
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:42

Klasse:44

2009.12.14 - 51/09

Technological research concerning cables, wires,
lines and machines used for their production,
scientific, technological, design, implementation
study concerning cables, wires, lines for electrical
purposes and also machines and units used for
their production, technical consultancy, evaluations,
expertizes concerning cables, wires and also
machines and units used for their production,
design documentation, design services.
Medical services.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Green.
(730) Innehaver:
Tele-Fonika Kable SA, ul. Wielicka 114, 30-663
KRAKÓW, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7

Klasse:9

Klasse:17
Klasse:20
Klasse:35

Klasse:37

Klasse:39
Klasse:40

Machines and devices used in wire producting
industry, cables, cords, spare parts and equipment,
tools for cable machines.
Equipment for cables and wires; heads for
insulating and sealing, ends of cables, that includes
inside and overhead; all kinds of sleeves, nipples
and endings, band clips for cables and wires, caps
housings, holders, clamps, insulated nipples,
adaptors and cable connectors; earthing sets,
cables, wires for electric purposes, that includes;
cooper wires, bare and zinc-plated, made of
aluminium and alloy, coil wires made of cooper and
aluminium round and profiled, bare and insulated,
cables for permanent electric power supply
systems, wires for portable receivers, welding
cables, cooper, aluminium and aluminium alloys
overhead lines, bare and insulated, cooper plaits,
tram and train lines, round and profiled, made of
cooper and its alloys, for electric power systems
and for trains radio, wires for cars, ignition wires,
mining wires and cables for electric power and
telecommunication systems, control cables, cables
for electric traction, cables and wires for ships,
wires and cables for electric power systems for low,
medium , high and very high voltage insulated with
percolated paper polythene, rubber compounds in
silicone, local and far-reaching telecommunication
cables, light pipe cables, heating wires, heating
systems, aircraft cables, airport cables, blasting
wires, special wires, fire resistance and nonhalogen cables for electric power systems, hybrid
cables, lighting conductors, wires for loudspeakers,
crane cables, deep well cables, underwater cables.
Rubber compounds, plastics, cable insulators.
Wood packages; drums, pallets, interleafs, nonmetal cable clamps.
Retail and wholesale of wires, cables and lines for
electrical purposes, retail and wholesale of
machines and units used for their production.
Assembling, installation, servicing and other
services concerning wires, cables, lines for
electrical purposes and also machines and units
used for their production.
Transportation services, both people and goods.
Processing of non-ferrous metals, plastics, rubber
compounds, cable waste recycling.
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1009570
(151) Int.reg.dato:
2009.02.03
(180) Registreringen
2019.02.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908811
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.03
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1009626
2009.05.11
2019.05.11

200908953
2009.09.10
2008.11.17 DE 30 2008 072
646.6/42
(540) Gjengivelse av merket:

ud
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
united-domains AG, Gautinger Str. 10, 82319
STARNBERG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Elko Ep sro, Palackého 493, 76901 HOLESOV,
VSETULY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Klasse:11
Klasse:42

Klasse:35

Chargers for electric batteries, alarm apparatus,
sound alarms, ammeters, loudspeaker boxes, wind
speed indicators, antennae, audiovisual teaching
apparatus, electric batteries, safety nets, lightning
conductors, flashing lights (light signals), buzzers,
electric buzzers, central processing units (central
processing units), barcode readers, automatic time
switches (apart from those used for clocks and
watches), chips (integrated circuits), disk drives
(computing), remote control apparatus, electric
installations for remote control of industrial
operations, electro-dynamic apparatus for remote
control of signals, sensors, smoke detectors,
vending machines, time checking recording
devices), luminous or mechanical road signs,
electric door bells, electric wires and cables, electric
installations for remote control of industrial
operations, socket covers, electronic pens (for
visual display units), electronic bulletin boards,
electronic publications (downloadable), magnetic
cards (encoded), overvoltage protection controllers,
magnetic identity cards, indicators (electricity),
sound boxes, theft warning devices, measuring
appliances, precision measuring apparatus,
measuring devices, counters, electrical measuring
devices, electrical monitoring apparatus, electrical
door openers, luminous or mechanical signalling
panels, fire alarms, remote switches, circuit
breakers, sound reproduction apparatus, telephone
apparatus, radiotelephony sets, radio-paging
apparatus, electrical control devices, stage lighting
regulators, light regulating variators (governors),
heat monitoring apparatus, electric relays,
loudspeakers, distribution boards (electricity),
control panels (electricity), fire alarms, electric alarm
bells, signal bells, sirens, accumulator boxes,
distribution cabinets (electricity), computer software
(recorded programs), switchboxes (electricity),
circuit closers, junction boxes (electricity), antidazzle shades, luminous signs, wire connectors
(electricity), thermometers not for medical use,
temperature indicators, thermostats, push buttons
for bells, transformers, video telephones,
hygrometers, voltmeters, broadcasters
(telecommunication), transmitters
(telecommunication), electronic signal transmitters,
electric locks, electric door closers, sound
amplifiers, leak detectors electrical energy, electric
alarm bells, bells (warning devices).
Lighting apparatus and installations.
Research and development of new products (for
third parties).

Klasse:38

Klasse:42

Klasse:45

Advertising; business management services,
business administration; office functions;
auctioneering, including on the Internet;
presentation of companies on the Internet and other
media; advertising on the Internet, for others;
database services, namely comparison, structuring,
updating, maintenance, organisation, collecting,
systemising and compiling of data in computer
databases.
Telecommunications; Internet provider services,
namely providing Internet access; electronic mail
services; electronic mail; Internet content provider
services, namely providing access to data and
content in the Internet; rental and leasing of access
time to a computer database.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software; design and
hosting of electronically processed information in
the form of words, images and sound, included in
this class; providing, maintenance and rental of
electronic memory space (webspace) on the
Internet (webhosting); design, maintenance and
updating of network pages for others, included in
this class; updating database software, installation
of database software and maintenance of database
software; storage of data in computer databases;
providing and rental of electronic memory space for
the storage of websites, included in this class;
Internet content provider services, namely storage
(webhosting) of data and content in the Internet and
design of websites and development of software;
implementation and maintenance of network pages
for others, included in this class.
Legal services; services in relation to the
administration of domain names, namely the
reservation, registration, hosting and transmission
thereof, included in this class; rental, of domain
names, trading of domain rights.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

67

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1009628
(151) Int.reg.dato:
2009.07.17
(180) Registreringen
2019.07.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908954
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1009672
(151) Int.reg.dato:
2009.07.08
(180) Registreringen
2019.07.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908960
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.18 DK VA 2009 00492
(540) Gjengivelse av merket:

saicaRa

CARLETTI JULESKUM

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bergal Nico & Solitaire Vertriebs GmbH, Rheinallee 96,
55120 MAINZ, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Carletti A/S, Grenavej 641, 8541 SKØDSTRUP, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30

Klasse:3

Klasse:5

Klasse:8

Klasse:21

Cosmetics, in particular footcreme, footlotion,
footcream, foot peeling, foot bathes, foot deodorant,
pumices.
Pharmaceutical preparations, in particular corn
eradicating products, horny skin reduction cremes;
plasters, in particular blister plasters, corn plasters.
Hand tools and implements for personal hygiene, in
particular pedicure accessories, horny skin files,
horny skin rasps.
Sponges, in particular peeling sponges; brushes
(except paint brushes).

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice;
chocolate products (confectionary); candy products
(confectionary).

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1009773
2009.07.27
2019.07.27

200908979
2009.09.10
2009.02.02 DE 30 2009 006
691.4/35
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1009633
(151) Int.reg.dato:
2009.06.15
(180) Registreringen
2019.06.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908956
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

DIGEL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gustav Digel Kleiderfabriken GmbH & Co KG, 81,
Calwer Strasse, 72202 NAGOLD, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

ELVINE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Elvine AB, Järntorget 2, 41304 GÖTEBORG, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:25
Klasse:35

Klasse:25

2009.12.14 - 51/09

Clothing, footwear, headgear.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Clothings, including suits, sack coats, trousers,
shirts, jackets, ties, belts.
Retail services of a department store and a mailorder company; the aforementioned services in the
field of clothings.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1009817
(151) Int.reg.dato:
2009.05.15
(180) Registreringen
2019.05.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908989
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1009821
(151) Int.reg.dato:
2009.04.22
(180) Registreringen
2019.04.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908990
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: 2008.12.01 AT AM 7811/2008
(540) Gjengivelse av merket:

ILLUMISCIN

CEERIUS

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rahn AG, Dörflistrasse 120, 8050 ZÜRICH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1014 WIEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:1

Klasse:16

Klasse:3

Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fertilisers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

Klasse:35

Klasse:36

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:38

Klasse:41

Printed products, in particular, books, newspapers,
periodicals and magazines; printed materials.
Recording, collecting, compiling and systematically
organizing data relating to trading in securities,
options and financial futures contracts and other
financial instruments within Austria and outside the
country; capture, computation.
Monetary dealings; finance, in particular, securities
exchanges, services as securities exchanges,
commodity exchanges and clearing agents for
trading in securities, options, financial futures
contracts and other financial instruments,
currencies and commodities as well as other
services related to securities exchanges and
clearing agents for securities, options and financial
futures contracts and other financial instruments,
currencies and commodities; and evaluation of
mathematical indices for securities and other
financial instruments, evaluation of mathematical
indices for securities and other financial
instruments.
Providing access via news services to databases, in
particular, the mediation of access to public and
private data vendors, and the provision of trading
and settlement systems for electronic trading of
securities, options, financial futures contracts and
other financial instruments.
Publication of data relating to trading of securities,
options and financial futures contracts and other
financial instruments within Austria and outside the
country.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1009854
(151) Int.reg.dato:
2009.06.25
(180) Registreringen
2019.06.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908993
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: 2009.01.27 BX 1174873
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1009864
(151) Int.reg.dato:
2009.07.02
(180) Registreringen
2019.07.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908995
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Brown and white.
(730) Innehaver:
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo Turriss, d. 427,
Primorskoe sh., p. Repino, 197738 SAINTPETERSBURG, RU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Scotch & Soda BV, Saffierlaan 5-7, 2132VZ
HOOFDDORP, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25

Klasse:41

Clothing, footwear, headgear.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1009862
(151) Int.reg.dato:
2009.07.23
(180) Registreringen
2019.07.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908994
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: 2009.01.28 GB 2507368
(540) Gjengivelse av merket:

WalkStar
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
FitFlop Ltd, 3 Logan Place, W86QN LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25

Klasse:43

Footwear, sandals for the feet.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:44

Business management and organization
consultancy; business management assistance;
business management of hotels.
Amusement parks; arranging and conducting of
colloquiums; arranging and conducting of
congresses; arranging and conducting of
conferences; arranging and conducting of
workshops (training); arranging and conducting of
seminars; arranging and conducting of
symposiums; arranging of beauty contests;
bookmobile services, club services (entertainment
or education); correspondence courses; educational
services; entertainer services; health club services;
holiday camp services (entertainment); night clubs;
organization of competitions (education or
entertainment); organization of sports competitions;
practical training (demonstration); providing
recreation facilities; providing karaoke services,
providing sports facilities, providing amusement
arcade services; cinema presentations;
presentation of live performances; theatre
productions; rental of audio equipment; rental of
camcorders; rental of radio and television sets;
rental of skin diving equipment; rental of sound
recordings; rental of sports equipment, except
vehicles; rental of stadium facilities; rental of tennis
courts; rental of video cassette recorders; rental of
videotapes; party planning (entertainment);
videotaping.
Boarding house bookings; boarding houses; holiday
camp services (lodging); hotels; hotel reservations;
motels; rental of meeting rooms; temporary
accommodation reservations; tourist homes.
Aromatherapy services; beauty salons;
chiropractics; convalescent homes; dentistry;
hospitals; manicuring; massage; medical
assistance; nursing homes; sanatoriums; services
of a psychologist; physical therapy.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1009865
2009.07.15
2019.07.15

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1009874
(151) Int.reg.dato:
2009.06.18
(180) Registreringen
2019.06.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908997
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: 2009.03.19 RU 2009705431
(540) Gjengivelse av merket:

200908996
2009.09.10
2009.06.10 DE 30 2009 034
089.7/25
(540) Gjengivelse av merket:

VOLSHEBNIY KRAY

LOWA Renegade
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
LOWA Sportschuhe GmbH, Hauptstrasse 19, 85305
JETZENDORF, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Aston,
3B, ul. 1-ya Lugovaya, 344002 ROSTOV-NA-DONU,
RU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:25

Klasse:29

Footwear; heels (for shoes), heelpieces for shoes;
insoles; shoe binders; shoe soles; ski and hiking
boots; boots; trekking shoes and sports shoes.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats; alginates for
food; anchovy; peanuts, processed; albumen for
food; white of eggs; beans, preserved; soya beans,
preserved, for food; bouillon; ginger jam; fatty
substances for the manufacture of edible fats;
edible birds' nests; peas, preserved; mushrooms,
preserved; game, not live; gelatine for food; meat
jellies; jellies for food; fruit jellies; yolk of eggs;
coconut fat; bone oil, edible; lard for food; suet for
food; fruit-based snack food; charcuterie, sausages;
raisins; caviar; casein for food; sauerkraut; isinglass
for food; black pudding, blood sausage; meat,
tinned; vegetables, tinned; fish, tinned; fruits,
tinned; bouillon concentrates; gherkins; prawns, not
live; buttercream; croquettes; silkworm chrysalis, for
human consumption; toasted laver; spiny lobsters,
not live; salmon; onions, preserved; margarine;
piccalilli; marmalade; coconut oil, colza oil for food,
corn oil, maize oil, olive oil for food, palm kernel oil
for food, palm oil for food, rape oil for food, sesame
oil, sunflower oil for food; peanut butter; chocolate
nut butter, cocoa butter; coconut butter; butter;
shellfish, not live; almonds, ground; animal marrow
for food; clams (not live), mussels, not live; soya
milk (milk substitute); fishmeal for human
consumption; fruit pulp; meat, preserved; potato
fritters; olives, preserved; lobsters, not live; coconut,
desiccated; nuts, prepared; tomato puree; liver
pate; pectin for food; liver; pickles; powdered eggs;
ham; milk products, namely cream (dairy products),
kefir (milk beverage), koumiss (kumiss) (milk
beverage), milk beverages, milk predominating,
whey, yoghurt, fermented vegetable foods (kimchi);
salted fish, foods prepared from fish; curd; protein
for human consumption; pollen prepared as
foodstuff; cranberry sauce (compote); apple puree;
crayfish, not live, crustaceans, not live; fish,
preserved; vegetable salads; fruit salads; bacon;
sardines; pork; herrings; whipped cream; fatcontaining mixtures for bread slices; tomato juice
for cooking; vegetable juices for cooking; salted
meats; sausages in batter; preparations for making
bouillon; preparations for making soup; tripe; soups;
vegetable soup preparations; cheese; tahini
(sesame seed paste); tofu; sea-cucumbers, not live;
truffles, preserved; tuna fish; oysters, not live;
rennet; fish fillets; dates; crystallized fruits, frosted
fruits; frozen fruits; fruit preserved in alcohol; potato
flakes; hummus (chickpea paste); fruit peel; lentils,
preserved; potato chips; fruit chips; weed extracts
for food; meat extracts; snail eggs for consumption.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.03
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

71

internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1009888
2009.05.13
2019.05.13

200908998
2009.09.10
2009.02.11 DE 30 2009 012
189.3/30
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:17

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
CAFEA GmbH, Am Sandtorkai 2, 20457 HAMBURG,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30

Klasse:19

Coffee, coffee made of grain, coffee substitutes
including mixtures of the aforesaid goods; cocoa,
chocolate, chocolate goods and confectionery, in
particular bars, including the aforesaid goods with
added milk products and fruit products, nuts and/or
cereal products; tea; pastry and confectionery;
coffee, coffee made of grain, coffee substitute, tea,
cocoa and chocolate based beverages, including
the aforesaid goods with added milk products
and/or flavouring and/or sweetening substances,
including all the aforesaid goods in extract form and
instant form; natural sweeteners and sweetening
substances.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(building); joists of metal; girders of metal; ceilings
of metal; floors of metal; doors of metal; door
panels of metal; metal cladding; fire resistant metal
partitions, walls, palings, doors, panels, ceilings and
floors.
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included
in other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating
materials; flexible tubes, not of metal; heatinsulating foam; asbestos; asbestos coverings;
asbestos safety curtains; draught excluder strips;
compositions to prevent the radiation of heat;
plastic fibres not for industrial use; padding
materials of rubber or plastics; insulating plaster;
waterproof packings; metal foil for insulation;
asbestos felt; mineral wool (insulator); insulating
materials; insulators, insulation material; sealant
compounds for joints; insulating paints; slag wool
(insulator); non-conducting materials for retaining
heat; refractory insulating materials; refractory
insulating materials, materials for insulating,
fireproof materials for fire resistant partitions, walls,
palings, doors, panels, ceilings and floors.
Construction materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal; glass and foamed glass, plaster, fibrosilicate reinforcing materials, not of metal, for
building; wall tiles, not of metal, for building; cement
slabs; asbestos cement; partitions, not of metal;
non-metallic slabs; felt for building; coatings
(building materials); gypsum; laths, not of metal;
non-metallic wall claddings (for building); building
panels, not of metal; non-metallic wall linings (for
building); joists, not of metal; girders, not of metal;
ceilings, not of metal; floors, not of metal; doors, not
of metal; door panels, not of metal; insulating glass
(construction); sheet piles, not of metal; refractory
construction materials, not of metal; palings, not of
metal; coverings, not of metal, for building; fire
resistant non-metallic partitions, walls, palings,
doors, panels, ceilings and floors.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1009894
(151) Int.reg.dato:
2009.03.27
(180) Registreringen
2019.03.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908999
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: 2008.10.09 BX 1168231
(540) Gjengivelse av merket:

WALFI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ArcelorMittal Commercial Sections SA, 66, rue de
Luxembourg, 4221 ESCH-SUR-ALZETTE, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6

2009.12.14 - 51/09

Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery
and small items of metal hardware; pipes and tubes
made of metal; safes; goods of common metal not
included in other classes; ores; reinforcing materials
of metal for building; steel alloys; steel buildings;
aluminium foil; metal materials for building, metal
building materials; duckboards of metal; tiles of
metal for building; metal hinges; partitions of metal;
metal floor tiles; props of metal, metal props; frames
of metal for building; furnace fireguards;
wainscotting of metal; metal wall cladding
(construction); fences of metal; sheet piles of metal;
building panels of metal; metal wall coverings
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(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1009902
2009.06.15
2019.06.15

(111) Int.reg.nr:
1009933
(151) Int.reg.dato:
2008.11.27
(180) Registreringen
2018.11.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909003
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

200909000
2009.09.10
2008.12.17 DE 30 2008 079
192.6/20
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, red, dark-grey, light-grey. , PASCHEN: black,
CMYK: 0/0/100; middle circle: red, CMYK: 0/100/100/0;
circle of square elements: two elements bottom: darkgrey, CMYK: 40/30/30/70: six elements top and side;
light-grey, CMYK 10/0/0/25.
(730) Innehaver:
Paschen & Companie GmbH & Co KG, Stromberger
Strasse 27, 59329 WADERSLOH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20
Klasse:37

Klasse:40
Klasse:42

2009.12.14 - 51/09

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red.
(730) Innehaver:
Ozlider Plastik ve Metal Sanayi Ticaret Anonim Sirketi,
Merkez mahallesi, istanbul caddesi No:7 kavakli
BEYLIKDUZU/ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Furniture, shelves, cabinets, tables, writing desks
(furniture).
Building construction, in particular construction of
interiors; carpentry and joinery, namely repair work
of furniture, restoration of furniture, painting of
furniture and installation of furniture.
Carpentry and joinery, namely woodworking.
Technical project planning, advice on interior
decoration, services of an interior architect.

Klasse:11

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:20

Klasse:21

Klasse:24

Acrylic bathtubs and shower trays, shower
enclosures, bathtubs with hydro massage systems,
acrylic shower panels, shower frame trays, shower
with automatic output adjustment, accessories use
in bathtubs, included in this class, accessories for
use in sinks, namely, sink strainers, intake and
outlet fittings.
Bathtub rails not made of metal, bath pillows,
bathrobe hooks, cabinets, furniture, mirrored
cabinets, plastic mirrored cabinets, modular drawer
cabinet, bathroom cabinets with light, bathroom
cabinet with drawer, bathroom cabinets with 3
doors, bathroom cabinets with 2 doors, prismatic
cabinets, medicine cabinets, PVC cabinets,
bathroom stools, laundry baskets, bathroom curtain
hoops, PVC, polyester curtain rods; corner shelves;
reservoirs not of metal nor of masonry.
Sponge holders, towel bar holders, soap dishes,
toothbrush holders; articles for cleaning purposes;
dispensers for liquid soap; toothbrush holders
above sink; toilet paper, holders, dustbin, nonelectric mat cleaning instrument with stick, potties
for baby or child luxury balcony flower pot, cleaning
set composed of rags (cloth), rods for cleaning;
luxury balcony round flower pots; toilet brushes;
clothes drying hangers; drinking glasses, cups,
dishes, bowls, closures for pot lids; siphons for
carbonated water.
Curtains of PVC and/or polyester.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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(111) Int.reg.nr:
1009934
(151) Int.reg.dato:
2008.12.19
(180) Registreringen
2018.12.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909004
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.23 CH 580758
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1010101
(151) Int.reg.dato:
2009.04.21
(180) Registreringen
2019.04.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909044
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

SOLMIC

FAKRO Revolution

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rickenbach & Partner, Schlossbergstrasse 22, 8702
ZOLLIKON, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fakro PP Sp zoo, 144a, ul. Wegierska, 33300 NOWY
SACZ, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:3

Klasse:6

Klasse:5

Klasse:30
Klasse:32

Klasse:35
Klasse:42

Klasse:44

Preparations for cosmetic use, body care and
beauty care products, beauty products, skin creams
(cosmetics), dyes for beauty products.
Dietetic beverages adapted for medical purposes,
medical beverages, pharmaceutical and veterinary
products and preparations for healthcare purposes,
nutritional supplements for medical use, lotions for
pharmaceutical purposes, mineral food
supplements, preparations for health care.
Preparations made with fresh herbs (for nonmedical use).
Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.
Advertising, administrative management, sales
promotion.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto, industrial analysis and
research services, cosmetic science research.
Pharmacy advice; hygienic and beauty care for
human beings or animals.

Klasse:19
Klasse:20

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1010102
(151) Int.reg.dato:
2009.04.21
(180) Registreringen
2019.04.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909045
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

FAKRO veSco
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fakro PP Sp zoo, 144a, ul. Wegierska, 33300 NOWY
SACZ, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:6

(111) Int.reg.nr:
1009973
(151) Int.reg.dato:
2009.06.23
(180) Registreringen
2019.06.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909011
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:19
Klasse:20

Roof windows of metal, window frames of metal;
fittings of metal for windows.
Roof windows not of metal, window frames not of
metal.
Fittings not of metal for windows.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Capricorn Brands Pty Ltd, Level 13 22 Market Steet,
NSW2000 SYDNEY, AU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33

Roof windows of metal, window frames of metal;
fittings of metal for windows.
Roof windows not of metal, window frames not of
metal.
Fittings not of metal for windows.

Wine, red wine, white wine, varietal wines, vintage
wines, blended wines, fortified wines, beverages
containing wine (alcohol content 1.15 or more by
volume).

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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(111) Int.reg.nr:
1010117
(151) Int.reg.dato:
2009.04.14
(180) Registreringen
2019.04.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909048
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: 2008.12.04 CH 585 305
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:12

Klasse:35

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Better Place GmbH, c/o Hodel Advokatur + Notariat
Postfach 4339, Industriestrasse 13c, 6304 ZUG, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:9

Air filters for engines, exhaust pipes.
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for pre-payment
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment,
computer software; fire extinguishers; batteries and
cables for automobiles, motor cars, lorries and land
vehicles; battery chargers; emergency battery
charger kits, namely battery chargers, battery
cables, measuring instruments for battery chargers;
computer software (recorded programmes) for use
in automobiles, motor cars, lorries and land vehicles
for monitoring the availability and usage of
electricity and other sources of energy and for
controlling audio, video and multimedia functions in
automobiles, motor cars, lorries and land vehicles;
computer software (recorded programmes) for
managing and facilitating the distribution of
informational, educational and entertainment
content in audiovisual and multimedia form to
automobiles, motor cars, lorries and land vehicles;
computer software (recorded programmes) for
managing electricity networks, replacing batteries
and battery chargers for automobiles, motor cars,
lorries and land vehicles; computer software
(recorded programmes) for use in energy
management services for automobiles, motor cars,
lorries and land vehicles for calculating energy
consumption, monitoring battery life-span and for
keeping records of energy consumption; computer
software (recorded programmes) for logistical and
distribution-chain management in connection with
the rental, lease-purchasing, sale and exchange of
batteries for land vehicles and the distribution of
electricity for automobiles, motor cars, lorries and
land vehicles; instruments for controlling, switching
and regulating electricity; digital articles, namely
downloadable files, DVDs, cassettes, CDs,
containing music, films, video, computer games,
entertainment and educational programmes,
audiovisual and multimedia content, and sound;
computer software; computer equipment
(hardware); digital assistants; global positioning

Klasse:37

Klasse:39

Klasse:40
Klasse:41

Klasse:42

75
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systems apparatus.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines and electrical drives for automobiles,
motor cars, lorries and land vehicles; automobiles,
motor cars, lorries and land vehicles running on
battery power, electrical power or biofuels;
structural and transmission components for
automobiles, motor cars, lorries and land vehicles;
parts for automobiles, motor cars, lorries and land
vehicles.
Arranging and managing the distribution and sale of
energy for third parties, namely enabling consumers
to purchase electricity for land vehicles at a flat rate,
replace land-vehicle batteries, and recharge landvehicle batteries; arranging and managing the
distribution and sale of energy for third parties,
namely in connection with the management of a
network of installations and the operation of other
installations used for the distribution of electricity for
land vehicles; business consulting relating to the
management of the logistics and distribution chain
in connection with rental, lease-purchasing, sale
and exchange services relating to land vehicles,
batteries and the distribution of electricity for
automobiles, motor cars, lorries and land vehicles;
services for the retail sale and the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof) to enable
consumers to examine them and buy them
conveniently from a wholesaler, in connection with
automobiles, motor cars, lorries and land vehicles
and batteries; retail distribution relating to
automobiles, motor cars, lorries and land vehicles;
on-line commercial services relating to
downloadable files, DVDs, cassettes and CDs
containing music, films, video, entertainment or
educational programmes, computer games,
audiovisual and multimedia content, and sound;
business consultancy services; advertisement
placement services for third parties.
Construction; repair; installation services; services
for recharging the batteries of automobiles, motor
cars, lorries and land vehicles; emergency roadside
assistance, namely battery jump-start and recharge
assistance; land-vehicle service stations in the form
of automobile repair services; land-vehicle battery
replacement services, land-vehicle battery recharge
services, land-vehicle battery exchange services.
Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; rental of automobiles, motor cars,
lorries and land vehicles; distribution of energy used
for propelling automobiles, motor cars, lorries and
land vehicles; distribution of electricity; rental of
land-vehicle batteries.
Treatment of materials; production of electricity;
rental of installations generating electrical power.
Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; education services; entertainment
services.
Energy management services, namely making nondownloadable software available on a temporary
basis to consumers to help them manage their
electricity and fuel needs in connection with
automobiles, motor cars, lorries and land vehicles
running on battery power, electrical power and
biofuels; computing services, namely the on-line
hosting and maintenance of Internet sites enabling
third parties to download, upload and exchange
audio files, films, software, computer games,
messages, text, data, video, entertainment and
educational programmes, audiovisual and
multimedia content, music and sound; creation and
development electronic land vehicles, batterycharging stations for land vehicles, batteries and
battery chargers for land vehicles; website hosting
for uploading, downloading and exchanging audio
files, music, films, text, data, video, entertainment
and educational programmes, computer games,

internasjonale varemerkeregistreringer
audiovisual and multimedia content, and sound.

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1010175
(151) Int.reg.dato:
2009.03.23
(180) Registreringen
2019.03.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909053
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: 2008.10.03 FR 08 3 602 407
(540) Gjengivelse av merket:

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1010171
(151) Int.reg.dato:
2009.04.06
(180) Registreringen
2019.04.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909052
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

RILSAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Arkema France, 420 Rue D'Estienne D'Orves, 92700
COLOMBES, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:10
Klasse:25

Clothing for protection against accidents, irradiation
and fire; clothing especially made for laboratories.
Special clothing for operating rooms; stockings for
varices; elastic stockings for surgical purposes.
Clothing and sportswear; overalls; singlets;
underclothing, socks and stockings; shoes and
slippers.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.04
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1010474
(151) Int.reg.dato:
2009.05.27
(180) Registreringen
2019.05.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909307
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: 2008.11.28 BX 1171580
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Y'S France, 115 rue Saint-Martin, 75003 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Klasse:35

Klasse:38

Optical apparatus and instruments, contact lenses,
optical goods, spectacles (optics), sunglasses,
spectacle cases, spectacle glasses, correcting
lenses, cases for contact lenses or corneal lenses,
spectacle frames.
Advertising and dissemination of advertising
material regarding optical products, assistance with
business management and marketing of optical
goods, within the structure of a franchise
agreement.
Communications by telegrams, sending of
messages and telegrams.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red and black.
(730) Innehaver:
COLIPA Aisbl, Avenue Herrmann Debroux 15 A, 1160
BRUSSEL, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:3

Klasse:35
Klasse:42

Klasse:44

Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computers and software.
Medical services; veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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(111) Int.reg.nr:
1010475
(151) Int.reg.dato:
2009.05.27
(180) Registreringen
2019.05.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909308
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: 2008.11.28 BX 1171576
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1010485
(151) Int.reg.dato:
2009.01.19
(180) Registreringen
2019.01.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909312
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: 2008.10.14 IT BA2008C000840
(540) Gjengivelse av merket:

EUROPEAN COSMETIC,
TOILETRY AND PERFUMERY
ASSOCIATION, COLIPA

MADE WITH LOVE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Five Seasons SrL, SS 11 Padana Superiore, 20063
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
COLIPA Aisbl, Avenue Herrmann Debroux 15 A, 1160
BRUSSEL, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3

Klasse:35
Klasse:42

Klasse:44

Klasse:25

Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computers and software.
Medical services; veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services.

(111) Int.reg.nr:
1010476
(151) Int.reg.dato:
2009.05.27
(180) Registreringen
2019.05.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909309
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: 2008.11.28 BX 1171578
(540) Gjengivelse av merket:

COLIPA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
COLIPA Aisbl, Avenue Herrmann Debroux 15 A, 1160
BRUSSEL, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:35
Klasse:42

Klasse:44

Clothing, namely, T-shirts, shirts, jumpers, trousers,
skirts, bathing suits, jeans, jackets, articles of
underclothing, hats and caps, footwear.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:3

2009.12.14 - 51/09

Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computers and software.
Medical services; veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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(111) Int.reg.nr:
1010499
(151) Int.reg.dato:
2008.12.19
(180) Registreringen
2018.12.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909313
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.27 FR 08 3 585 019
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

RICHARD LE DROFF

Klasse:8
Klasse:11

Klasse:35

1010511
2009.04.08
2019.04.08

200909314
2009.09.17
2008.10.24 DE 30 2008 068
054.7/39
(540) Gjengivelse av merket:

K+S Transport

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Supra SA, 28 rue du Général Leclerc, 67210
OBERNAI, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6

2009.12.14 - 51/09

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
K+S AG, Bertha-von-Suttner-Strasse 7, 34131
KASSEL, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Pipes, plates and chimney pots of metal, metal
work, hoods, plates, chimneys of metal, fire
accessories (wrought iron), namely fire-dogs, ash
boxes, fireset stands for chimneys, fire guards.
Fire irons, pokers, tongs.
Heating installations, hearths and their accessories,
such as grills, rings, ash pans for chimneys,
chimney fixtures, hearth plates, smoke hoods;
fireplaces, prefabricated fireplaces; apparatus and
installations for heating, air conditioning, steam
generation and ventilation.
Wholesale or retail selling of fireplaces, hearths and
chimney inserts, accessories for chimneys, hearths
and inserts, hot air diffusers and distributors, and
more generally heating apparatus, fans (parts of air
conditioning installations), ventilation apparatus, air
conditioning apparatus and installations; services
provided in the context of retail, wholesale, sales by
correspondence and online sales of such products;
presentation of such products on all means of
communication for retailing, wholesaling, sale by
correspondence and online sale; administrative
processing of requests to purchase such products;
business information and consulting and
commercial advice about such products;
advertising, especially online advertising on a
computer network, by correspondence, on radio
and television, copywriting and publishing of
advertising texts, dissemination of advertisements
and commercials and of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples),
rental of advertising material, rental of advertising
space, rental of advertising time on any media,
updating of advertising material, advertising mailing;
market studies; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; data
compilation and systematisation in a database,
computer file management; public relations.

Klasse:39

Transport; forwarding agency services; packaging;
storage and handling of goods; freighting of a ship;
forwarding agent services; ships' clearance; rental
of warehouses and storage containers; travel
arrangement.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1010533
(151) Int.reg.dato:
2009.07.20
(180) Registreringen
2019.07.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909316
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.14 US 77780938
(540) Gjengivelse av merket:

ESEMPLIA EMERGING
MARKETS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Legg Mason International Equities Ltd, Primrose Street,
9th Floor 10 Exchange Square, EC2A2EN LONDON,
GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36

Financial services, namely asset management
services.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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(111) Int.reg.nr:
1010545
(151) Int.reg.dato:
2009.06.25
(180) Registreringen
2019.06.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909317
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.08 TR 2009/29933
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1010547
(151) Int.reg.dato:
2009.07.28
(180) Registreringen
2019.07.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909318
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.20 BX 1176512
(540) Gjengivelse av merket:

JEGGINGS

MAVUNO

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sanko Tekstil Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Sani Konukoglu Bulvari Üzeri, PK: 83
Sehitkamil GAZIANTEP, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mavuno Holdings (NL) BV, Noorddammerweg 102 B,
1187ZV AMSTELVEEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31

Klasse:24

Klasse:25

2009.12.14 - 51/09

Woven and non-woven textile fabrics for use in the
manufacture of clothing, towels, table linen, bed
linen, household linen; fiberglass fabrics for textile
use; fabric impervious to gases for aeronautical
balloons; waterproof fabrics, namely, waterproof
fabric for manufacturing clothing, furniture and
automobile upholstery, and luggage, gummed
waterproof cloth; fabric of imitation animal skins,
textile linings, namely, linen lining fabric for shoes,
textile linings for garments, textile used as lining for
clothing; buckram; filtering materials of textile,
namely, chemical fiber fabrics, synthetic fiber
fabrics, inorganic fiber mixed fabrics all for use in
filtering liquids and powders; curtains of textile;
shower curtains of textile; oilcloth for use as table
cloths; bed covers, namely, bed blankets, bed
sheets, bedspreads, bed linen, diapered linen,
pillowcases, quilt covers; furniture coverings of
textile, namely, unfitted fabric furniture covers;
upholstery fabrics; table napkins of textile; bed
covers of paper, bundles of textile, namely, quilts of
textile, tapestries of textile; washing mitts; bath
linen; flannel; hand towels; face towels of textile;
bathing towels, namely, bath towels; handkerchiefs
of textile; banners of textile, namely, cloth banners;
flags not of paper, namely, cloth flags, fabric flags;
cloth labels; traveling rugs, namely, lap rugs.
Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats,
coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, Tshirts, sweatshirts, dresses, Bermuda shorts,
shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits,
rainwear, beachwear, bathing suits, swimming
suits; articles of clothing made from cotton denim,
articles of clothing made from knitted fabrics,
clothing for sportswear, clothing for babies;
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres,
briefs, pants, socks, footwear, namely shoes
(excluding orthopedic shoes), sandals, waterproof
boots, walking boots, bootees, sporting shoes,
slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for
footwear, footwear uppers, headgear, namely caps,
skull caps, sports caps, hats, berets; gloves,
stockings, belts, camisoles, sarongs, scarves, neck
scarves, shawls, collars, mufflers, neckties, ties,
suspender belts.

Klasse:35

Klasse:39

Klasse:44

Natural plants and flowers as well as seeds,
cuttings, parts and other starting materials thereof.
Advertising; business management; business
administration; office functions; promotion and
business mediation with regard to the purchase and
sale and import and export of plants and flowers, as
well as seeds, cuttings and other starting materials
thereof, services of an auction of flowers.
Transport, packaging, delivery and storage of
natural plants and flowers as well as seeds, parts
and other starting materials thereof.
Services of a nursery (garden); propagation,
improvement, cultivation and selection, tissue
culture and hydroculture of natural plants and
flowers and seeds, cuttings and other starting
materials thereof; advice consultancy and
information regarding the aforesaid services.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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(111) Int.reg.nr:
1010576
(151) Int.reg.dato:
2009.05.15
(180) Registreringen
2019.05.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909322
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1010579
(151) Int.reg.dato:
2009.02.16
(180) Registreringen
2019.02.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909323
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg
1, 5621BA EINDHOVEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Klasse:42

Klasse:45

2009.12.14 - 51/09

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a device of the letter "G".
(730) Innehaver:
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai, Jinji West Road
QIANSHAN ZHUHAI,GUANGDONG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating and controlling electricity;
apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers;
software.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software.
Legal services; licensing of intellectual property.

Klasse:7

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:9

Klasse:11

Klasse:16

Klasse:35

80

Compressors; air condensers; presses; moulding
machines; electronic industry equipment; machine
and machine tools; electric motors; valves being
parts of machines; filters being parts of machines or
engines; plastic pouring machine; belts for
machines; wrapping machines; packaging
machines; electric blenders for household
purposes; washing machines; wringing machines
for laundry; paint spraying machines; printing
machines; electric machines for cleaning; curtain
drawing devices electrically operated; ironing
machines; sewing machines; mechanical devices
for bicycle industry; crushing machines; dyeing
machines; sizing machines; vacuum cleaners.
Magnetic disks; computer magnetic heads; radios;
tape recorders; acoustic systems; amusement
apparatus adapted for use with an external display
screen or monitor; wide screen color displays;
electrolysers; resistances, electric; capacitors;
electronic parts and components; computers; data
processing apparatus; computer programs,
recorded; wire and wireless electric communication
equipment; electro-dynamic apparatus for the
remote control of signals; antennas; cameras;
record players; electric counterfeit coin detectors;
alarm bells, electric; electric wax-polishing
machines; flat irons, electric; copper wire, insulated;
enameled wires; electricity wires; electricity cables;
photocopiers; electric couplings.
Air conditioners; refrigerating apparatus; electric
fans; exhaust fans; air dehumidifiers; laundry
dryers, electric; desiccating apparatus; electric hair
dryers; air heaters, electric; infrared furnaces;
disinfectant apparatus; dust removing apparatus;
hydrants; air humidifiers; air filters; washing
devices, being parts of air conditioning apparatus;
air purifying apparatus and machines.
Paper; copying paper (stationery); toilet paper;
cardboard articles; printed matter; statuettes of
paper; printed publications; periodicals; pictures;
packing paper; staples for offices; stationery; ink;
stamps (seals); writing instruments; gummed tapes
(stationery); square rulers; drawing materials; inking
ribbons; mathematical teaching materials, except
apparatus; architects' models; chaplets.
Advertising; business management assistance;
import-export agencies; employment agencies;
relocation services for businesses; document
reproduction; accounting; rental of vending

internasjonale varemerkeregistreringer

Klasse:37

machines; procurement of investors; systemization
of information into computer databases;
professional business consultancy; marketing
analysis.
Building construction supervision; underwater
repair; mining extraction; upholstering; heating
equipment installation and repair; machinery
installation, maintenance and repair; electric
appliances installation and repair; air conditioning
apparatus installation and repair; office machines
and equipment installation, maintenance and repair;
kitchen equipment installation and repair;
installation, maintenance and repair of computer
hardware; interference suppression in electrical
apparatus; installation and repair of medical
devices; installation and repair of sanitary
apparatus; installation and repair of illuminating
apparatus; motor vehicle maintenance and repair;
airplane maintenance and repair; shipbuilding;
photographic apparatus repair; clock and watch
repair; safe maintenance and repair; rust-proofing;
retreading of tires; furniture making (repair);
cleaning of clothing; vermin exterminating other
than for agriculture; elevator installation and repair;
burglar alarm installation and repair; shoe repair;
telephone installation and repair; knife sharpening;
pump repair; umbrella repair; artificial snow-making
services; repair of artworks; repair of musical
instrument; maintenance of swimming pool;
repairing hand tools; repair of jewelry ornaments;
installation and repair of entertainment or sports
apparatus; installation and maintenance of bath
apparatus; freezing equipment installation and
repair.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Klasse:41
(111) Int.reg.nr:
1010581
(151) Int.reg.dato:
2009.04.22
(180) Registreringen
2019.04.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909324
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.14 JP 2009-028144
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
KK Sony Computer Entertainment (also trading as
Sony Computer Entertainment Inc), 2-6-21, MinamiAoyama, Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35

Klasse:42

Advertising via the Internet; advertising; advertising
information agencies; rental of advertising space on
the Internet; exhibitions and sales for recorded
video discs and videotapes on the Internet;
issuance of trading stamps; retail store services for
consumer video game machines and game
programs for consumer video game machines;
retail store services for hand-held games with liquid
crystal displays and game programs for hand-held

81

2009.12.14 - 51/09

games with liquid crystal displays; retail store
services for toys, dolls and amusement game
machines; retail store services for prerecorded DVD
video software; business consulting with relation to
sale of toys, games and amusement game
machines; providing consumer information about
the sales of memory media recorded with game
software; providing information services about sales
or sales ranking of game software; organizing,
promoting and conducting events for sales
promotion purpose of game commodities; providing
information in the field of the trends of video game
industries and computer game industries; providing
information about sales of hand-held games with
liquid crystal displays, and electronic circuits and
CD-ROMs recorded with programs for hand-held
games with liquid crystal displays; arranging mail
orders of commodities via the Internet; agencies
and brokerage for sales contracts of products via
online shopping mall; providing information services
about sales of sound recorded CDs and magnetic
tapes; providing information services about sales of
video recorded video discs and video tapes;
providing business information on commodity sales
provided in the form of online shopping mall on the
Internet Websites; providing business information
on commodity sales via the communications by
mobile phones and computer terminals; providing
business information on commodity sales;
organization of auctions on the Internet; agencies
for sales of commodity via the Internet; agencies for
general clerical works; clerical agencies for order,
reception and delivery of goods by mail order via
the Internet; agencies for books, music, games,
computer software, mobile computers, computer
accessories and computer peripheral devices of
online mail order; compilation and systemization of
information into databases for computers and
consumer video game machines.
Providing electronic publications in the field of
music; providing on-line reviews of books and
magazines (not downloadable) via the Internet or
computer networks by computer terminals;
providing electronic publications via an electronic
mail, namely, electronic dictionaries, electronic
books and electronic magazines, not downloadable;
providing electronic publications, not downloadable;
services of reference libraries for literature and
documentary records; providing games via the
Internet; rental of electronic magazines and other
electronic publications; providing information about
rental of electronic magazines and other electronic
publications; provision of non-downloadable video
images of television programs via the Internet in the
form of streaming; streaming of audio signals
featuring music via the Internet; streaming of video
material on the Internet; rental of phonographic
records; rental of pre-recorded magnetic tapes
featuring music; rental of pre-recorded magnetic
tapes featuring comedy, drama, action, adventure
or animation: rental of consumer video game
machines; rental of memory medium recorded with
game programs for hand-held games with liquid
crystal displays; rental of toys; rental of amusement
machines; rental of game machines and apparatus.
Designing consumer video game machines;
conversion of data from physical to electronic
media; data conversion of computer programs;
duplication of computer programs; providing online
verification and attestation of users in relation to
electronic commerce; rental of magnetic tapes, CDROMs and DVD-ROMs all encoded with system
security programs for computer; rental of magnetic
tapes, CD-ROMs and DVD-ROMs all encoded with
system security programs for consumer video game
machines; information data processing services by
computer system; video game programming
services for video game machines for use with

internasjonale varemerkeregistreringer
television for business and personal use; providing
information about development, maintenance and
design of software to secure network operations
against unauthorized access; creating and
maintaining Web sites; programming, maintenance
and repair of computer software; providing
computer programs via the Internet; rental of
memory space for Web servers; rental of
computers; rental of computer programs;
installation of computer software; providing
programs for computers.

appliances, waffle irons (electric); egg boiling
apparatus, deep fryer (electric); electric tea and
coffee making apparatus, electric espresso
machines, electric coffee machines (included in this
class); cooling devices, in particular refrigerators,
freezers, cooling cabinets, beverage cooling
apparatus; combination apparatus for cooling and
freezing, deep freezing apparatus, ice-makers; icecream makers; dryers, in particular laundry dryers,
tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair
dryers; infrared lamps (not for medical purposes);
electric heating pads (not for medical purposes);
electric heating covers (not for medical purposes);
ventilation devices, in particular ventilators, grease
filter devices and extractor devices, including
extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, air
deodorisation apparatus; deodorising apparatus,
not for personal use, air purifying apparatus; water
piping devices, as well as sanitary equipment, in
particular fittings for steam, air and water piping
equipment, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen
sinks; heat pumps; parts of all aforementioned
goods included in this class; taps for dispensing
cooled beverages, for use in combination with
appliances for cooling of beverages.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1010596
2009.07.17
2019.07.17

200909329
2009.09.17
2009.02.19 DE 30 2009 011
651.2/07
(540) Gjengivelse av merket:

Itano
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7

Klasse:9

Klasse:11

2009.12.14 - 51/09

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

Electric household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular
electric kitchen machines and apparatus, including
mincing machines, mixing and kneading machines,
fruit pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric
motor-driven tools, motors (except for land
vehicles), electric can openers, knife sharpeners as
well as machines and devices for the preparation of
beverages and/or food, pumps for dispensing
cooled beverages, for use in combination with
appliances for cooling of beverages; electric waste
disposal units, namely waste masticators and
compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing,
including washing machines, spin driers, laundry
presses, ironing machines (included in this class);
electric cleaning apparatus for household use,
including window cleaning devices and shoe
cleaning devices, vacuum cleaners; wet and dry
vacuum cleaners; parts for the aforementioned
goods, included in this class; in particular hoses,
pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum
cleaners.
Electric apparatus and instruments (included in this
class), namely electric irons; kitchen scales,
personal scales; electric welding devices for
wrapping film; remote control devices, signalling
devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices (electrical/electronical) for
household and kitchen machines and equipment;
recorded and non-recorded machine readable data
carriers, such as magnetic data carriers for
household appliances; electric apparatus for
dispensing beverage or food, vending machines;
data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore
mentioned goods included in this class.
Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling,
toasting, thawing and food and plate warming
apparatus, hot water appliances; immersion
heaters, cooking pots, electric; microwave

1010844
2009.07.02
2019.07.02

200909453
2009.09.24
2009.01.09 DE 30 2009 002
272.0/09
(540) Gjengivelse av merket:

SAMPILIO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tilman Vossius, Geibelstr. 6, 81679 MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Analytical apparatus for chemistry.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1010896
2009.07.07
2019.07.07

200909458
2009.09.24
2009.01.09 DE 30 2009 00
0957.0/10
(540) Gjengivelse av merket:

InJentle
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schott AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 MAINZ, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10

Syringes for medical purposes.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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(111) Int.reg.nr:
1010927
(151) Int.reg.dato:
2009.06.22
(180) Registreringen
2019.06.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909462
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: 2008.12.23 EM 007488125
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1010986
(151) Int.reg.dato:
2009.06.29
(180) Registreringen
2019.06.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909474
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.29 EM 008393506
(540) Gjengivelse av merket:

FLEXXIS

TRAIGO

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Chefaro Ireland Ltd, Farnham Drive, Finglas Road
DUBLIN 11, IE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Toyota Material Handling Europe AB,
Universitetsvägen 14, 58330 LINKÖPING, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:5

Klasse:12

Pharmaceutical preparations; sanitary preparations
for medical purposes; dietetic substances adapted
for medical use; food for babies; plasters, materials
for dressings; desinfectants; all products including
products for joint and bone relief, however, excluding
products for dental use and excluding
pharmaceutical hormonal preparations.

Vehicles; industrial trucks such as electric
counterbalanced trucks, electric warehouse rider
and pedestrian trucks, forklift trucks, tow tractors,
internal combustion engine counterbalanced trucks,
manual and semi powered hand pallet trucks and
stackers; automated guided vehicles.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1011037
(151) Int.reg.dato:
2009.06.03
(180) Registreringen
2019.06.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909482
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: 2009.01.30 CH 582604
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1010974
(151) Int.reg.dato:
2009.06.30
(180) Registreringen
2019.06.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909470
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

CROWE HORWATH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Horwath International Registration Ltd, 420 Lexington
Avenue, Suite 526, NY10170-0526 NEW YORK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35

Accounting services; providing business advisory
services in the field of business management;
business auditing; business risk management
services; tax consulting and compliance services;
and tax preparation services.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000
NEUCHÂTEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34

Raw or manufactured tobacco; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling
tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff,
kreteks; snus tobacco; tobacco substitutes (for nonmedical use); smokers' articles, including cigarette
paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes,
cigarette cases and smokers' ashtrays, tobacco
pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters for smokers; matches.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1011077
(151) Int.reg.dato:
2009.08.12
(180) Registreringen
2019.08.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909489
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1011128
(151) Int.reg.dato:
2009.05.29
(180) Registreringen
2019.05.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909503
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: 2008.12.10 IT AR2008C 000311
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Xu Guofang, Dongguan Coomo Furniture Factory,
Furniture Road, Houjie Town DONGGUAN CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, red, light blue, orange, violet, green, fuchsia and
silver. For U.S.A: the colors black, red, light blue,
orange, violet, green, fuchsia and silver are claimed as
a feature of the mark. , The color black appears in the
wording BACIO and in the portion JR, of a smaller size,
being included in a black circumference placed at the
top of the letter R; the color red appears in the letter J;
the color light blue appears in the letter U; the color
orange appears in the letter N; the color violet appears
in the letter I; the color green appears in the letter O;
the color fuchsia appears in the letter R; the color silver
appears in the portion JUNIOR on the edge of its wide
thick characters.
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a sign depicting the wording
BACIO JUNIOR JR, in fancy characters written on two
levels, the portion BACIO, of a smaller size and in
black, being above the portion JUNIOR in wide thick
characters edged in silver, the letters of which are
respectively in red, light blue, orange, violet, green and
fuchsia, the portion JR, in black characters of a smaller
size, being included in a black circumference placed at
the top of the letter R.
(730) Innehaver:
Unodomani SrL, Via Martiri di Civitella, 11, 52100
AREZZO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:20

Furniture; fishing baskets; work benches; picture
frames; doors for furniture; curtain rings; pillows.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1011127
(151) Int.reg.dato:
2009.05.29
(180) Registreringen
2019.05.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909502
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

BACIO
(541) Merket er et ordmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
KISS.
(730) Innehaver:
Unodomani SrL, Via Martiri di Civitella, 11, 52100
AREZZO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14

Klasse:14

Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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(111) Int.reg.nr:
1011156
(151) Int.reg.dato:
2009.08.03
(180) Registreringen
2019.08.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909505
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1011255
(151) Int.reg.dato:
2009.06.18
(180) Registreringen
2019.06.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909519
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

AMNISURE

TISSOT ATLAN-T

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
N-Dia Inc, 30 JFK St., 4th Floor, MA02138
CAMBRIDGE, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tissot SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 LE LOCLE,
CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:10

Klasse:14

Medical device test kit to determine ruptured fetal
membranes through detection of amniotic fluid in
vaginal secretions.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1011177
(151) Int.reg.dato:
2009.07.27
(180) Registreringen
2019.07.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909507
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1011276
(151) Int.reg.dato:
2009.04.20
(180) Registreringen
2019.04.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909523
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: 2009.03.09 IT MI2009C002370
(540) Gjengivelse av merket:

NEFSIS

ANTONY MORATO

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
WiredRed Corp, 9350 Waxie Way, Suite 100, CA92123
SAN DIEGO, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Klasse:38

Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith included in this
class; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Giovanni Caldarelli, Via Nuova Zabatta, 114, 80040
TERZIGNO (NA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Downloadable software for transmitting, receiving
and manipulating information in real-time, among
multiple, fully interactive parties via a global
computer network, virtual private networks (VPNs)
and local area networks, including voice over
internet protocol (VOIP), web conferencing, and live
shared environments.
Communications services, namely, transmitting and
receiving information in real-time, among multiple,
fully interactive parties via a global computer
network, virtual private networks (VPNs) and local
area networks, including voice over internet
protocol (VOIP), web conferencing, and live shared
environments.

Klasse:14

Klasse:16

Klasse:24

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks.
Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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(111) Int.reg.nr:
1011298
(151) Int.reg.dato:
2009.06.17
(180) Registreringen
2019.06.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909528
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: 2009.01.08 FR 09 3621595
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:35

QUADRAXER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONTFERRAND, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12

Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels;
treads for retreading tires; tracks for track vehicles.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1011311
2009.02.20
2019.02.20
Klasse:41

200909532
2009.09.24
2008.08.21 DE 30 2008 054
660.3/35
(540) Gjengivelse av merket:

EURIM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, Am Gänslehen 4-5,
83451 PIDING, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35

Services of a manufacturer of the pharmaceutical
and medical branch; wholesale or retail trade
services for pharmaceutical and medical products.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1011317
(151) Int.reg.dato:
2009.03.24
(180) Registreringen
2019.03.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909534
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

VUKA VUKA

Klasse:16

(stationery); musical greeting cards; conical paper
bags; periodicals; song books; printed matter;
prospectuses; graphic reproductions; advertisement
boards of paper or cardboard; labels, not of textile.
Arranging subscriptions to telecommunication
services for others; commercial information
agencies; advertising agencies; transcription;
marketing studies; business information; layout
services for advertising purposes; business
management of performing artists; news clipping
services; word processing; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; shop window dressing; data
search in computer files for others; presentation of
goods on communication media, for retail purposes;
auctioneering; sales promotion for others; publicity
material rental; publication of publicity texts; radio
advertising; bill-posting; distribution of samples;
dissemination of advertising matter; writing of
publicity texts; advertising; on-line advertising on a
computer network; advertising by mail order;
television advertising; publicity columns
preparation; commercial administration of the
licensing of the goods and services of others;
procurement services for others (purchasing goods
and services for other businesses); efficiency
experts.
Videotaping; discotheque services; entertainment
information; movie studios; club services
(entertainment or education); night clubs;
microfilming; videotape editing; production of radio
and television programmes; music-halls; providing
on-line electronic publications, not downloadable;
organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; providing recreation facilities;
arranging and conducting of conferences; arranging
and conducting of concerts; organization of
competitions (education or entertainment); holiday
camp services (entertainment); television
entertainment; presentation of live performances;
theatre productions; videotape film production; film
production; rental of sound recordings; rental of
videotapes; rental of cine-films; electronic desktop
publishing; publication of electronic books and
journals on-line; publication of texts, other than
publicity texts; radio entertainment; entertainer
services; amusements; party planning
(entertainment); music composition services;
recording studio services; digital imaging services;
photography; photographic reporting; production of
shows.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Carotex Holding Ltd, Gr. Xenopoulou, 17, 3106
LIMASSOL, CY
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9

2009.12.14 - 51/09

Video cassettes; floppy disks; sound recording
discs; disks magnetic; optical discs; electronic
notice boards; magnetic tapes; videotapes; sound
recording carriers; optical data media; sound
recording strips; electronic publications,
downloadable.
Posters; tickets; forms, printed; note books; looseleaf binders; pamphlets; booklets; newsletters;
signboards of paper or cardboard; printed
publications; graphic representations; calendars;
tear-off calendars; pictures; catalogues; books;
graphic prints; stickers (stationery); wrappers
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(111) Int.reg.nr:
1011347
(151) Int.reg.dato:
2009.05.27
(180) Registreringen
2019.05.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909535
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1011387
(151) Int.reg.dato:
2009.07.14
(180) Registreringen
2019.07.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909547
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:

CITROËN HYBRID 2
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 12, rue
Fructidor, 75835 PARIS CEDEX 17, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles,
components thereof, namely motors, gearboxes,
bodyworks, chassis, steering systems, shock
absorbers, transmissions for land vehicles, brakes,
wheels, wheel rims, wheel covers, seats, anti-theft
warning apparatus, horns, seat covers, head rests
for seats, rearview mirrors, steering wheels,
protective moulding rods, windscreen wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer
couplings, luggage racks, ski racks, spoilers, doors,
sun roofs, window panes.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the portrait of the industrialist
DAVID SARAJISHVILI in a circular frame with the
inscription "SARAJISHVILI" in Georgian and Latin
characters; on the lower part is located the
representation of a Caucasian goat with the inscription
"SARAJISHVILI" in Latin and Georgian characters
under it.
(730) Innehaver:
JSC Sarajishvili, 4, Sarajishvili Ave., 0153 TBILISI, GE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Klasse:33

Alcoholic beverages.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1011435
(151) Int.reg.dato:
2009.06.10
(180) Registreringen
2019.06.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909555
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.03 IT RE2009 C 000034
(540) Gjengivelse av merket:

MONINA BY TAGINA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tagina Ceramiche D'Arte SpA, Via Flaminia, 06023
GUALDO TADINO (PERUGIA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19

Non-metallic building materials; ceramic tiles for
covering walls and floors.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
1011701
(151) Int.reg.dato:
2009.07.16
(180) Registreringen
2019.07.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909606
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: 2009.05.28 BX 1182360
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
1011458
(151) Int.reg.dato:
2009.07.21
(180) Registreringen
2019.07.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909559
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.24 BX 1180574
(540) Gjengivelse av merket:

GAVARNY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Belcomar NV, Industriezone "Klein Gent", Atealaan 24,
2270 HERENTHOUT, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Santon Holland BV, Hekendorpstraat 69, 3079DX
ROTTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse:30
Klasse:9

Electrical switching equipment, including switching
equipment for heavy current.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.09
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:

1011508
2009.07.16
2019.07.16

200909571
2009.09.24
2009.03.04 DE 30 2009 014
475.3/14
(540) Gjengivelse av merket:

MORITZ GROSSMANN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Grossmann International Uhren AG, Weissbadstrasse
14, 9050 APPENZELL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14

Horological and chronometric instruments, including
wrist watches, grandfather clocks and tower clocks.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
1011648
(151) Int.reg.dato:
2009.07.07
(180) Registreringen
2019.07.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909600
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.06 CH 57379/2009
(540) Gjengivelse av merket:

REDIGO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Endeavour Development SàrL, Rue du stade, 81, 1630
BULLE, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12

Pastry and confectionery, edible ices;
confectionery, chocolate and biscuit articles.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2009.12.08
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
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2009.12.14 - 51/09

Delvis overdragelse
(111) Int.reg.nr:
0542127D
(151) Int.reg.dato:
1989.08.16
(180) Registreringen
2019.08.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912491
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03
(300) Søknadsprioritet: 1989.03.30 DT 1 139 777
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0841029E
(151) Int.reg.dato:
2004.09.02
(180) Registreringen
2014.09.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912494
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.02 DE 304 32 514.7/03
(540) Gjengivelse av merket:

MARGARETHA LEY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, Gutenbergring
53, 22848 NORDERSTEDT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
1999.07.14
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, Gutenbergring
53, 22848 NORDERSTEDT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Overdratt fra int.reg.nr. 0542127.

(111) Int.reg.nr:
0743740A
(151) Int.reg.dato:
2000.08.04
(180) Registreringen
2010.08.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912493
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03
(300) Søknadsprioritet: 2000.03.07 BX 663620
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:3

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.19
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Overdratt fra int.reg.nr. 0841029.

MAGNO SATIN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sappi Europe SA, 154, Chaussée de la Hulpe, 1170
BRUSSEL, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16

Perfumeries, cosmetics.

(111) Int.reg.nr:
0866164E
(151) Int.reg.dato:
2005.09.23
(180) Registreringen
2015.09.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912495
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.05 DE 305 19 572.7/03
(540) Gjengivelse av merket:

Unprinted printing paper, not included in other
classes.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2002.02.21
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

ESCADA ELUNA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, Gutenbergring
53, 22848 NORDERSTEDT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Overdratt fra int.reg.nr. 0743740.

Klasse:3

Perfumeries, cosmetics and body-care products.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.08.21
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Overdratt fra int.reg.nr. 0866164.
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(111) Int.reg.nr:
0893518E
(151) Int.reg.dato:
2006.05.31
(180) Registreringen
2016.05.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912496
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.01 DE 306 13 613.9/25
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
0934747E
(151) Int.reg.dato:
2007.06.13
(180) Registreringen
2017.06.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912498
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.05 DE 307 14 706.1/35
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, Gutenbergring
53, 22848 NORDERSTEDT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3

Perfume, eau de parfum, eau de toilette, cosmetics
and body care products.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, Gutenbergring
53, 22848 NORDERSTEDT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.02.23
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Overdratt fra int.reg.nr. 0893518.

Klasse:3

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.02.22
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14

(111) Int.reg.nr:
0907298A
(151) Int.reg.dato:
2006.09.15
(180) Registreringen
2016.09.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912497
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.17 FR 06 3 417 136
(540) Gjengivelse av merket:

Overdratt fra int.reg.nr. 0934747.

(111) Int.reg.nr:
0941921E
(151) Int.reg.dato:
2007.09.11
(180) Registreringen
2017.09.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912499
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.08 DE 307 30 483.3/35
(540) Gjengivelse av merket:

ZADIG & VOLTAIRE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
ZV Belgium, Avenue Louise 92, 1050 BRUSSEL, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25

Perfumery; cosmetics.

Clothing, footwear, headgear.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.07.17
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Overdratt fra int.reg.nr. 0907298.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, Gutenbergring
53, 22848 NORDERSTEDT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3

Perfumery; cosmetics.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Overdratt fra int.reg.nr. 0941921.

90

innsigelser

Avgjørelser etter innsigelser
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52.
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling.
(111) Reg.nr.:
0915595
(210) Søknadsnr.:
200804877
(540) Gjengivelse av merket

BICUSAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220
HAFNARFIRDI, IS
Innsiger:
Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 BASEL, CH
Innsigers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
Resultat:
Innsigelsen er trukket.
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer hvor Norge er
utpekt.
(111) Int.reg.nr:
0542127
(151) Int.reg.dato:
1989.08.16
(180) Registreringen
2019.08.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
199806669
(220) Notifikasjonsdato: 1998.07.16
(540) Gjengivelse av merket:

(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0852696
Søknadsnr.:
200506995
Reg.dato:
2005.04.18
Registreringer 2015.04.18
utløper:
(220) Inndato:
2005.07.28
(540) Gjengivelse av merket:

MARGARETHA LEY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Escada AG, Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse: 9
Klasse: 14

Spectacles and sunglasses.
Jewellery, precious stones; timepieces.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
1999.07.14
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Endringen i varefortegnelsen skyldes en delvis
overdragelse til internasjonal registrering nr. 0542127D.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SQM Europe NV, St.-Pietersvliet 7, bus 8, 2000
ANTWERPEN, BE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:

(111) Int.reg.nr:
0841029
(151) Int.reg.dato:
2004.09.02
(180) Registreringen
2014.09.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200501563
(220) Notifikasjonsdato: 2005.02.24
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.02 DE 304 32 514.7/03
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:1

Chemicals, notably iodine, lithium, potassium nitrate,
sodium nitrate and sulphate, used in industry and
science, as well as in fish-breeding, agriculture,
horticulture and forestry; fertilizers and fertilizing
preparations.

(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14

(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0860664
Søknadsnr.:
200510230
Reg.dato:
2004.09.07
Registreringer 2014.09.07
utløper:
(220) Inndato:
2005.10.06
(540) Gjengivelse av merket:

DIANE

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Escada AG, Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse: 12

Klasse: 28

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Curves International Inc, 100 Ritchie Road, TX76712
WACO, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:

Vehicles, apparatus for locomotion by land or
water, especially scooters (motorcycles),
mopeds and motor bikes.
Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for
Christmas trees.

Klasse:16

Magazine pertaining to health, nutrition and fitness.

(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2005.11.19
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Endringen i varefortegnelsen skyldes en delvis
overdragelse til internasjonal registrering nr. 0841029E.
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(111) Int.reg.nr:
0866164
(151) Int.reg.dato:
2005.09.23
(180) Registreringen
2015.09.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200512465
(220) Notifikasjonsdato: 2005.11.17
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.05 DE 305 19 572.7/03
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
0893518
(151) Int.reg.dato:
2006.05.31
(180) Registreringen
2016.05.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200609750
(220) Notifikasjonsdato: 2006.09.14
(300) Søknadsprioritet: 2006.03.01 DE 306 13 613.9/25
(540) Gjengivelse av merket:

ESCADA ELUNA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Escada AG, Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14
Klasse:18

Klasse:25

Jewellery, fashion jewellery, precious stones,
watches.
Goods made of leather and leather imitations
(as far as contained in this class), namely bags
and other cases not adapted to the products
they are intended to contain as well as small
articles made of leather, in particular purses,
wallets, key-cases, travelling bags and trunks;
umbrellas, parasols.
Clothing, belts (clothing), footwear and
headgear.

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Escada AG, Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Eyeglasses and sunglasses; appliances for recordal,
processing, transmission and/or reproduction of data, sound or
images; computer software; photographic, film and optical
apparatus and instruments; electric and electronic apparatus and
instruments (as far as included in this class).
Klasse 14 Precious metals and their alloys as well as goods
made thereof or coated therewith (as far as included in this
class); jewellery, fashion jewellery, precious stones; watches,
clocks.
Klasse 18 Leather and imitations of leather as well as goods
made of these materials, as far as included in this class;
handbags and other bags not adapted to the products they are
intended to contain; small articles of leather, namely purses,
pocket wallets and key cases; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse 35 Retail services in respect of goods of classes 3, 9, 14,
18 and 25; wholesale services in respect of goods of classes 3,
9, 14, 18 and 25.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2006.08.21
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Endringen i varefortegnelsen skyldes en delvis
overdragelse til internasjonal registrering nr. 0866164E.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.02.23
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Endringen i varefortegnelsen skyldes en delvis
overdragelse til internasjonal registrering nr. 0893518E.

93

begrensing av varer og tjenester for int.merker

2009.12.14 - 51/09

(111) Int.reg.nr:
0941921
(151) Int.reg.dato:
2007.09.11
(180) Registreringen
2017.09.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714283
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.08 DE 307 30 483.3/35
(540) Gjengivelse av merket:

(111) Int.reg.nr:
0934747
(151) Int.reg.dato:
2007.06.13
(180) Registreringen
2017.06.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200711312
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.27
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.05 DE 307 14 706.1/35
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Escada AG, Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Escada AG, Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

Klasse 9 Eyeglasses and sunglasses; appliances for recordal,
transmission or reproduction of sound or images;
photographic, film and optical apparatus and instruments.
Klasse 14 Jewellery, fashion jewellery, precious stones,
clocks and watches.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class, printed matter, bookbinding
material, photographs, stationery, office requisites included in
this class, plastic materials for packaging, included in this
class.
Klasse 18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely bags (included in this class) and other cases not
adapted to the products they are intended to contain (included
in this class) as well as small articles of leather (included in
this class), in particular purses, pocket wallets, key cases,
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.
Klasse 25 Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.
Klasse 35 Retail services with respect to clothing, belts
(clothing), footwear and headgear, goods made of leather and
imitations of leather, namely bags and other cases not
adapted to the products they are intended to contain as well
as small articles of leather, in particular purses, pocket
wallets, key cases, trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols, jewellery, fashion jewellery, precious stones, clocks
and watches, eyeglasses and sunglasses, appliances for
recordal, transmission and reproduction of sound or images,
photographic, film and optical apparatus and instruments,
perfumery, cosmetics and body care products.

Klasse 9 Spectacles and sunglasses; appliances for recordal,
transmission or reproduction of sound or images;
photographic, film and optical apparatus and instruments.
Klasse 14 Jewellery, fashion jewellery, precious stones,
clocks and watches.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made of these
materials as far as contained in this class; printed matter,
bookbinding material, photographs, stationery; office
requisites as far as contained in this class; plastic materials for
packaging as far as contained in this class.
Klasse 18 Goods made of leather and imitations of leather (as
far as contained in this class), namely bags and other cases
not adapted to the product they are intended to contain as well
as small articles of leather, in particular purses, pocket
wallets, key cases, trunks and traveling bags; umbrellas,
parasols.
Klasse 25 Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.
Klasse 35 Retail services with respect to clothing, belts
(clothing), footwear and headgear, goods made of leather and
imitations of leather, namely bags and other cases not
adapted to the products they are intended to contain as well
as small articles of leather, in particular purses, pocket
wallets, key cases, trunks and traveling bags, umbrellas,
parasols, jewellery, fashion jewellery, precious stones, clocks
and watches, spectacles and sunglasses, appliances for
recordal, transmission or reproduction of sound or images,
photographic, film and optical apparatus and instruments,
perfumery, cosmetics and body care products.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.04.16
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Endringen i varefortegnelsen skyldes en delvis
overdragelse til internasjonal registrering nr. 0941921E.

Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.02.22
(450) Kunngjøringsdato:
51/09, 2009.12.14
Endringen i varefortegnelsen skyldes en delvis
overdragelse til internasjonal registrering nr. 0934747E.
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(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0949311
Søknadsnr.:
200801398
Reg.dato:
2007.11.05
Registreringer 2017.11.05
utløper:
(220) Inndato:
2008.02.07
(540) Gjengivelse av merket:

2009.12.14 - 51/09

(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0973320
Søknadsnr.:
200811229
Reg.dato:
2007.06.20
Registreringer 2017.06.20
utløper:
(220) Inndato:
2008.09.11
(540) Gjengivelse av merket:

ACTIVE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gol Pakhsh-E-Aval, No 9,34 Alley, Vali-e-Asr Avenue
TEHERAN, IR
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kauman SA, Lg. Raxela- Bugarín, 36860
PONTEAREAS (PONTEVEDRA), ES
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:7

Klasse:17

Klasse:35

Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
egg incubators, expressly excluding printing, sorting
and packing machines.
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included
in other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal.

(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14

(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0968133
Søknadsnr.:
200809185
Reg.dato:
2008.03.28
Registreringer 2018.03.28
utløper:
(220) Inndato:
2008.07.24
(540) Gjengivelse av merket:

Klasse:39

Accounting, drawing up of statements of accounts,
cost price analysis, telephone answering (for
unavailable subscribers), arranging newspaper
subscriptions (for others), auctioneering, auditing,
bill-posting, book-keeping, demonstration of goods,
distribution of samples, document reproduction,
economic forecasting, efficiency experts,
employment agencies, evaluation of standing timber,
evaluation of wool, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, grading of wool,
import-export agencies, location of freight cars by
computer, personnel management consultancy,
marketing research, marketing studies, news
clipping services, office machines and equipment
rental, opinion polling, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes, payroll
preparation, personnel recruitment, photocopying,
word processing, procurement services for others
(purchasing goods and services for other
businesses), psychological testing for the selection
of personnel, public relations, publication of publicity
texts, publicity, publicity agencies, personnel
recruitment.
Location of freight cars by computer.

(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
iPEK Spezial-TV GmbH & Co KG, Dürenbodenstr. 7,
6992 HIRSCHEGG, AT
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Cameras for inspecting pipe systems and controls
therefor.

(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14
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(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0996407
Søknadsnr.:
200903324
Reg.dato:
2008.10.20
Registreringer 2018.10.20
utløper:
(220) Inndato:
2009.04.02
(540) Gjengivelse av merket:

(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
0980216
Søknadsnr.:
200813884
Reg.dato:
2008.01.31
Registreringer 2018.01.31
utløper:
(220) Inndato:
2008.11.06
(540) Gjengivelse av merket:

HERO

SATTISSIMO

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hero-Glas Veredelungs GmbH, Industriestraße 1,
26906 DERSUM, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:6

Klasse:9

Klasse:19

Klasse:20

Klasse:21
Klasse:37
Klasse:40

2009.12.14 - 51/09

(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Well Plus Trade GmbH, Borsteler Chaussee 47, 22453
HAMBURG, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:

Common metals and their alloys (the aforesaid
goods not for the production of lost-wax casting);
non-electric cables and wires of common metal;
goods of metal, included in this class, in particular
fittings of metal for building, fittings of metal for
windows, fittings of metal for doors, fittings of iron for
doors, fittings for windows, storage pallets of metal;
the aforesaid goods exclusively in the context of
glassmaking and not for the development of glass
fronts.
Electronic apparatus and measuring, signalling and
checking instruments, namely fire protection
systems, special glass panels for physical, optical,
electrical and electronic purposes, included in this
class; electrodes for electrically heatable panes.
Laminated insulating glass, laminated insulating
glass as sound insulation glass, heat protection
glass and sun protection glass, laminated safety
glass, single-pane safety glass, curved glass, curved
glass for interior and exterior design, also in the form
of insulating glass; laminated safety glass, also in
the form of cast resin glass; sun protection glass,
heat protection glass and sound insulation glass,
insulating glass for use with Venetian blinds,
insulation glass with integrated muntins, patch
muntins, resolution muntins, profile muntins and
internal spacers, curved glass with multiple reflective
surface, also in combination with laminated
insulating glass as sun protection glass, heat
protection glass or sound insulation glass for
building, glass building elements for use in building
walls; the aforesaid goods exclusively in the context
of glassmaking and not for the development of glass
fronts.
Mirrors, frames, goods, included in this class, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials,
or of plastics; mirror glass, silvered glass (mirror);
the aforesaid goods exclusively in the context of
glassmaking and not for the development of glass
fronts.
Float glass, being unworked or semi-worked glass.
Building construction, namely glazing.
Treatment of materials, namely lead glazing, fusing
and screen printing techniques, also in combination
with multi-layered insulating glass as sun protection
glass, heat protection glass or sound insulation
glass, and the production of matted glass by etching
(the aforesaid services not for the production of lostwax casting); metal working and curing, surface
finishing, glassmaking.

Klasse:5

Klasse:30

Klasse:32

Vitamin preparations as a food supplement; food
concentrates for medical purposes as ready-to-eat
food or for mixing, essentially consisting of animal or
vegetable protein including carbohydrates and/or fat
also with added vitamins, minerals and sugar or
substitutes for sugar, in liquid form or as powder or
tablets or bars; food concentrates as ready-to-eat
food or for mixing, essentially consisting of vegetable
or animal protein including carbohydrates, plant
fiber, cereals, or dried fruits and sugar or substitutes
for sugar, in liquid form or as powder or tablets or
bars; nutritional additives in liquid form or as powder
or tablets or bars, essentially consisting of animal or
vegetable protein and/or carbohydrates and/or fat
also as subsistence beverages essentially consisting
of protein, carbohydrates with added vitamins,
minerals, amino acids and sugar or substitutes for
sugar; dry powder essentially consisting of
aforementioned substances for preparing the
abovementioned beverages; non-alcoholic
beverages also as subsistence beverages
essentially consisting of fruit extracts, vitamins,
minerals and sugar or substitutes for sugar for
preparing the abovementioned beverages; the
aforementioned goods as dietetic and caloriereduced products, for medical purposes.
Food concentrates as ready-to-eat food or for
mixing, essentially consisting of carbohydrates
including vegetable protein including carbohydrates
and/or fat also with added vitamins, minerals and
sugar or substitutes for sugar, in liquid form or as
powder or tablets or bars; food concentrates as
ready-to-eat food or for mixing essentially consisting
of carbohydrates and/or cereals including vegetable
protein, plant fiber, or dried fruits and sugar or
substitutes for sugar, in liquid form or as powder or
tablets or bars; nutritional additives in liquid form or
as powder or tablets or bars, essentially consisting
of carbohydrates including vegetable protein and/or
fat also with vitamins, minerals, amino acids, sugar
or substitutes for sugar; the aforementioned goods
also as dietetic and calorie-reduced products, not for
medical purposes.
Non-alcoholic beverages also as subsistence
beverages essentially consisting of protein,
carbohydrates with added vitamins, minerals, amino
acids and sugar or substitutes for sugar; dry powder
essentially consisting of aforementioned substances
for preparing the abovementioned beverages; the
aforementioned goods also as dietetic and caloriereduced products, not for medical purposes.

(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14
(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14
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(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
1003691
Søknadsnr.:
200906366
Reg.dato:
2009.04.16
Registreringer 2019.04.16
utløper:
(220) Inndato:
2009.06.25
(540) Gjengivelse av merket:

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Atlantic Multipower Germany GmbH & Co OHG,
Holsteinischer Kamp 1, 22081 HAMBURG, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:32

Milk and milk products.
Flour and preparations made from cereals; starch for
nutrition purposes.
Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; provided these
are not based on malt respectively do not contain a
significant content of malt (which is more than 7% in
relation to the total ingredients of the beverage).

(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14

(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
1009037
Søknadsnr.:
200908551
Reg.dato:
2009.05.25
Registreringer 2019.05.25
utløper:
(220) Inndato:
2009.08.27
(540) Gjengivelse av merket:

LOVE SIGHT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pfizer Pharma GmbH, Linkstr. 10, 10785 BERLIN, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9

Klasse:16

Klasse:44

Magnetic data carriers, recording discs; data
processing apparatus and computers; computer
hardware and device software; computer software
(including software downloadable from the Internet);
publications in the form of electronic, downloadable
media (in particular presentations compact discs), all
the aforementioned for medical purposes.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter and printed publications for educational,
advisory, and motivating purposes relating to
medical and heath care subjects.
Health care services, namely medical and
pharmaceutical disease management and treatment
compliance advice provided by physicians and
pharmacists; medical analysis for the diagnosis and
treatment of persons; pharmacy advice.

(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:

161426
19905122
1994.02.17
2014.02.17

(111)
(210)
(151)
(180)

Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:

1990.10.04

CANALI

Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:

2009.01.20

Pågen Party!

(541) Merket er et
ordmerke
(730) Fullmektig:
Canali Ireland Ltd, Unit 1E, Block 71, The Plaza Park
West Business Park, Nangor Road DUBLIN 12, IE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
Klasse:9 Briller, lorgnetter, okularer, optiske linser,
okularlinser, brilleglass, brilleinnfatninger.
Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer samt
gullsmedvarer av edle metaller eller overtrukne
hermed (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer);
juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og
kronometriske instrumenter; armbåndsur.
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og
huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og
salmakervarer.
Klasse:25 Klær; fottøy og sko (ikke opptatt i andre klasser),
tøfler.
(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14

(111)
(210)
(151)
(180)

252533
200900722
2009.09.18
2019.09.18

(541) Merket er et
ordmerke
(730) Fullmektig:
Pågen Trademark AB, Lantmannagatan 32, 21448
MALMÖ, SE
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt;
krydderier, is.
(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14

243543
200713403
2008.01.10
2018.01.10
2007.11.01

LUMACAN
(541) Merket er et
ordmerke
(730) Fullmektig:
Photocure ASA, Hoffsveien 48, 0377 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Diagnostiske preparater for medisinske formål.
Registreringen omfatter ikke preparater for
behandling av sykdommer eller tilstander i øyet.
Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter.
Registreringen omfatter ikke apparater og
instrumenter for behandling av sykdommer eller
tilstander i øyet.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning. Registreringen omfatter ikke
tjenester tilknyttet behandling av sykdommer eller
tilstander i øyet.
(450) Kunngjort dato: 51/09, 2009.12.14
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erstatning

Erstatning
Norsk varemerkeregistrering nr. 230148, er erstattet
av internasjonal registrering nr. 0945922 for alle
varene i varefortegnelsen.
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overdragelser og navne-/adresseendringer

2009.12.14 - 51/09

Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

104227, 104904, 111152, 125092,
117196, 175103
Evonik Goldschmidt GmbH,
Goldschmidtstrasse 100, 45127
ESSEN, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

104797
Tour & Andersson AB, 52480 LJUNG,
SE
Curo AS, Industriveien 53, 7080
HEIMDAL, NO

(740) Fullmektig:

120385, 193446, 209070, 234369
Smiths Medical ASD Inc, 1265 Grey Fox
Road, MN55112 ST.PAUL, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:

(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

122482
Gardner Denver Ltd, Springmill Street,
BD7HW BRADFORD ,WEST
YORKSHIRE, GB
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

128124
Akzo Nobel Deco International AB, Box
11550, 10061 STOCKHOLM, SE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

129271, 146851, 145986, 149141,
167750, 164564, 181937, 181195,
181875, 214568, 213804, 213634,
218125, 213827, 213831
Genzyme Corp, 500 Kendall Street,
MA02142 CAMBRIDGE, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

130592
Unimills BV, Lindtsedijk 8, 3336LE
ZWIJNDRECHT, NL
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

135721
Empson & Co SpA, Via Mosé Bianchi,
41 MILANO, IT
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

100

138894
Imperial Chemical Industries Ltd, 26th
Floor, Portland House, Bressenden
Place, SW1E5BG LONDON, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

139021
Hotel Sacher Eduard Sacher GmbH,
Philharmonikerstrasse 4, 1010 WIEN,
AT
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

150021, 145332
David Brown Gear Systems Ltd, Park
Works, Park Road, HD45DD
LOCKWOOD, HUDDERSFIELD, WEST
YORKSHIRE, GB
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO

151797, 190601, 190602
ABN AMRO II NV, Gustav Mahlerlaan
10, 1082PP AMSTERDAM, NL
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

1549
Evonik Stockhausen GmbH, Bäkerpfad
25, 47805 KREFELD, DE
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO

158984
Alcafleu Management GmbH & Co KG,
Lilienthalstrasse 4, 12529
SCHÖNEFELD OT WALTERSDORF,
DE
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO

164561, 209185, 209186
Södra Interiør AS, Postboks 94
Næringsparken, 2065 GARDERMOEN,
NO
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO

171248
CareFusion 2200, Inc, 3750 Torrey
View Court, CA92130 SAN DIEGO, US
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO

overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

186837
Hansengroup A/S, Bredgade 4, 6940
LEM STATION, DK
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

200336
Biesse SpA, Via della Meccanica 16
PESARO (PESARO-URBINO), IT
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,
4302 SANDNES, NO

(111) Reg.nr.:

200564
The Colomer Group Spain SL, WTC
Almeda Park, C/Tirso de Molina, 40
Cornellá de Llobregat, 08940
BARCELONA, ES
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,
4302 SANDNES, NO

(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

201262, 201263
Diners Club International Ltd, 2500 Lake
Cook Road, IL60015 RIVERWOODS,
US
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO

201413, 219737
Steninge Slott AB, Stenladugården,
19591 MÄRSTA, SE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:

222437, 225639, 227623, 227191,
227238, 227282
Wyborowa SA, ul. Komandoria 5, 61023 POZNAN, PL
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

201712
The Baby Einstein Co LLC, 500 South
Buena Vista Street, CA91521
BURBANK, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

205195
Wyborowa SA, ul. Komandoria 5, 61023 POZNAN, PL
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

209947
Icopal B.V., Hoendiep 316, 9744TC
GRONINGEN, NL
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

101

219596, 216191, 220936, 226083,
225634, 221850, 225420, 225433,
226700, 227382, 227043, 226431,
226429, 226428, 227220, 227342,
243455, 232893, 229449, 233633,
230524, 230087, 235950, 230852,
230890, 237663, 231369, 231358,
237462, 233437, 231842, 232473,
231747, 232214, 232377, 232095,
232171, 232094, 232718, 232717,
233324, 244353, 233529, 234594,
237259, 236424
Sony Computer Entertainment Europe
Ltd, 10 Great Marlborough Street,
W1F7LP LONDON, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

219725
Cloetta AB, 59069 LJUNGSBRO, SE
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO

(730) Innehaver:

201596
Sandvik Mining and Construction OY, Pl
100, 33311 TAMMERSFORS, FI
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,
4302 SANDNES, NO

218100
Marine Stewardship Council, 3rd Floor,
Mountbarrow House, 6-20 Elizabeth
Street, SW1W9RB LONDON, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

2009.12.14 - 51/09

229500
Fullcircle Designer Label Ltd, 1 Western
avenue Business Park, Mansfield Road,
W3OBZ LONDON, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

233005
Costa Esmeralda 2002 Sl, Lagos Di
Sierra Blanca, 2 Bloque, Tosca 2E,
29600 MARBELLA, ES
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO

233460, 233915
Global IP and Support Services LP,
Woodbourne Hall PO Box 3162,
VG1110 TORTOLA, VG
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO

238443
TV 1 Norge AS, Kinoveien 3A, 1337
SANDVIKA, NO

overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:

(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:

(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

251343
Savalla, Wesselsvei 3, 7500
STJØRDAL, NO
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO

30432, 60680, 64357, 66022, 66027,
80642, 81177, 86675, 89116, 104132,
113319, 108941, 164463, 164464
Evonik Röhm GmbH, Kirschenallee,
64293 DARMSTADT, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

55132
Wyeth, Five Giralda Farms, NJ079400874 MADISON, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

67251, 45594, 117715
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser
Strasse 1-11, 45128 ESSEN, DE
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO

77014
Atria Scandinavia AB, 69780
SKÖLLERSTA, SE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

78356, 80433, 83361, 84878, 86661,
87507, 102306, 95662, 96245, 97613,
109446, 126412, 150226, 153127,
175765, 176402, 176403, 207664,
208145
Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser
Strasse 1-11, 45128 ESSEN, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO

79393
Gardner Denver Ltd, Springmill Street,
BD7HW BRADFORD ,WEST
YORKSHIRE, GB
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO

90112
Nilfisk-Advance Inc, 14600 21 Avenue
North, MN55447 PLYMOUTH, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO

102
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endringer i fullmaktsforhold

2009.12.14 - 51/09

Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

104408
American Express Marketing &
Development Corp, 200 Vesey
Street 49-12, NY10285 NEW
YORK, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

105305, 143635
J W Spear & Sons Ltd, Mattel
House, Vanwell Business Park,
Vanwell Road, SL64UB
MAIDENHEAD, BERKSHIRE, GB
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

130592
Unimills BV, Lindtsedijk 8, 3336LE
ZWIJNDRECHT, NL
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

138894
Imperial Chemical Industries Ltd,
26th Floor, Portland House,
Bressenden Place, SW1E5BG
LONDON, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

139515
Georgia-Pacific SarL, 25, Route
d'Esch, 1470 LUXEMBOURG, LU
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

140449
Wella AG, Berliner Allee 65, 64274
DARMSTADT, DE
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

(740) Fullmektig:

140557
Loris Azzaro BV, Laan van
Westenenk 64, NL-7336 AZ
Apeldoorn, NL
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:
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140778
Federacion Nacional de Cafeteros
de Colombia, Calle 73 No.8-13
BOGOTÁ, CO
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

140873
Nordisk Dæk Import A/S, Merkurvej
7, 6650 BRØRUP, DK
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

142680
Perfetti Van Melle Benelux BV,
P.O.Box 3000, NL-4800 DA Breda,
NL
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

150021, 145332
David Brown Gear Systems Ltd,
Park Works, Park Road, HD45DD
LOCKWOOD, HUDDERSFIELD,
WEST YORKSHIRE, GB
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO

152813
AS Forma, Postboks 4644,
Sofienberg, 0506 OSLO, NO
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Postboks 5074
Majorstua, 0301 OSLO, NO

164561, 209185, 209186
Södra Interiør AS, Postboks 94
Næringsparken, 2065
GARDERMOEN, NO
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO

200564
The Colomer Group Spain SL,
WTC Almeda Park, C/Tirso de
Molina, 40 Cornellá de Llobregat,
08940 BARCELONA, ES
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks
171, 4302 SANDNES, NO

endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:

(740) Fullmektig:

201095
AS Forma, Postboks 4644,
Sofienberg, 0506 OSLO, NO
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Postboks 5074
Majorstua, 0301 OSLO, NO

(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:

201413, 219737
Steninge Slott AB, Stenladugården,
19591 MÄRSTA, SE
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO

201712
The Baby Einstein Co LLC, 500
South Buena Vista Street,
CA91521 BURBANK, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO

204678
AS Forma, Postboks 4644,
Sofienberg, 0506 OSLO, NO
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Postboks 5074
Majorstua, 0301 OSLO, NO

205195
Wyborowa SA, ul. Komandoria 5,
61-023 POZNAN, PL
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

233460, 233915
Global IP and Support Services LP,
Woodbourne Hall PO Box 3162,
VG1110 TORTOLA, VG
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO

54550
Tarkett SAS, 2, rue de l'Egalité,
92748 NANTERRE CEDEX, FR
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO

56439
Leca Trading & Concession A/S,
Vestre Teglgade 16, 2450
KØBENHAVN V, DK
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
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77014
Atria Scandinavia AB, 69780
SKÖLLERSTA, SE
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO

fornyelser

Fornyelser
(111) Reg.nr:

(180) Registreringen utløper:

202277

2020.04.11

202278

2020.04.11

202279

2020.04.11
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fornyelser

2009.12.14 - 51/09

Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
0221541
0221542
0546416
0715615
0718957
0721102
0721150
0721782
0721783
0721953
0722024
0722040
0722200
0722545
0722552
0722600

0722624
0722763
0722930
0722982
0723016
0723053
0723170
0723368
0723369
0723448
0723452
0723453
0723470
0723490
0723690
0723781

0723821
0723990
0724050
0724051
0724149
0724336
0724368
0724413
0724602
0724838
0724879
0724914
0724955
0725131
0725262
0725972

106

0726068
0726187
0726202
0727683
0727923
0728107
0728196
0728862
0729284
0729904
0731625
0731669
0732149
0732438
0735265
0736257

ikke fornyede int. reg.

2009.12.14 - 51/09

Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
0141657
0712062
0712113
0712149
0712323
0712372
0712375
0713270
0713308
0713369
0713666

0713705
0714200
0714412
0714514
0714575
0714584
0714696
0714731
0714769
0714782
0714819

0714963
0714992
0715380A
0715546
0715557
0715979
0716640
0716856
0716874
0717149
0717183
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0717892
0717979
0718026
0718027
0718622
0719348
0719410
0720645
0721962

slettelser

2009.12.14 - 51/09

Slettede internasjonale varemerkeregistreringer
0743740 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0743740A)
0859806
0897003
0907298 (Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0907298A)
0939372
0974854

108

rettelser

Rettelse
I Varemerketidende nr. 40/09 ble reg.nr. 252604
(200906983) kunngjort med feil innehaver. Korrekt
innehaver er:
Fuze Beverage LLC
One Coca-Cola Plaza
GA30313 ATLANTA
US
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