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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 

(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180) Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526) Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541) Merket er et ordmerke 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
(111) Reg.nr.: 257135 
(151) Reg.dato.: 2010.10.13 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005215 
(220) Inndato: 2010.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.13 

(540) Gjengivelse av merket: 
coneinn Pizza 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Nor-Frost AS, Postboks 192, Alnabru, 0614 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Pizza 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 257358 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006014 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
Optimist of Norway 

Optimist of Norway 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Tina Østreng, HULDRERINGEN 11, 2050 JESSHEIM, 
NO 
Heidi Bryn Olsson, Skoleveien 12 B, 2005 RÆLINGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 

Klasse:18 Bager for sport; sekker for bæring av barn; 
dokumentkofferter; garderobeposer for klær 
[for reiseformål]; handlenett; handlevesker; 
håndkofferter; kasser av vulkanisert fiber; 
kofferter; reisekofferter; kosmetikkofferter; 
lommebøker; lærimitasjoner; varenett for 
innkjøp; handlevesker; reisevesker; 
skolevesker; strandvesker. 

Klasse:23 Fortrekksgardiner; gardiner av tekstil eller 
plast; gardinholdere av tekstiler; putevar for 
hodeputer; husholdningslintøy; håndklær av 
tekstiler; lommetørkler av tekstiler; pledd; 
putetrekk; putevar for hodeputer; reisetepper; 
sengetepper; dobbeltstoffer for sko; stoffer for 
sko; tekstilhåndklær. 

Klasse:25 Ascot [halstørkle]; badekåper; badesandaler; 
badetøfler; bandanas (hals); skjortebryst; 
bukser; bukseseler; bysteholdere; bærestykker 
for skjorter; drakter; dresser; barnetøy; belter 
[bekledning]; benklær (dame-); bluser (skjorte-
); flikker (sko-); fottøy; frakker; hodebånd 
[bekledning]; hodeplagg; hodeslør; 
hofteholdere [undertøy]; jakker; kjoler; klær; 
lommer for klær; klær av lærimitasjon; klær av 
papir; klær av skinn; klær for gymnastikk; 
kombinasjons-drakter; konfeksjonsklær; kjoler; 
kåper; luer; klær av lærimitasjon; overall: 
pelser [klesplagg]; pelskraver; pyjamaser; 
pyntelommetørkle [del av klesdrakt]; regntøy; 
sandaler; sjal; skinnklær; skinnpels; skistøvler; 
skjerf; skjortebryst; skjorter; skjorter 
(bærestykker for -); skjør; sko (brodder for 
fotball-); sko (fotball-); sko (glidebeskyttere for 
-); sko (hæler og innleggssåler for -); sko 
(jernbeslag for -); sko (strand-); sko 
(sålekanter for -); sko; skoflikker; skooverlær; 
slips; slør [bekledning]; slåbroker; smekker, 
ikke av papir; snørestøvler; sokkeholdere; 
sokker; sovemaske; sportssko; sportsstøvler; 
stolaer [pelsverk]; stranddresser; strandsko; 
stropper (fot-) for sko, gamasjer og benklær; 
strømpebukser; strømpebånd; 
strømpeholdere; strømper; strømper 
(forsterkningshæler for -); strømper 
(svetteabsorberende -); støvler (overlær for -); 
støvler (ski-); støvler; støvler for sport; 
svetteabsorberende undertøy; sålekanter for 
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sko; såler [for fottøy]; togaer; tresko; trikotasje 
[klær]; trikotjakker; trikotklær; truser; trøyer; t-
skjorter; turbaner; tøfler; tørkler av silke (hode- 
og hals-); tøysko; underkjoler [undertøy]; 
underliv [undertøy]; underskjorter; underskjørt; 
undertrøyer; undertøy; undertøy [teddies]; 
undertøy, svetteabsorberende; uniformer; 
vanntette kapper; vester; våtdrakter for 
vannsport; ytterfrakker; yttertøy; øreklaffer 
[bekledning]. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 257359 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet 2009.05.12 SE 0903785 
(210) Søknadsnr.: 200910279 
(220) Inndato: 2009.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
SEFINA 

SEFINA 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Sefina Finance AB, Sankt oransgatan 66, 11233 
STOCKHOLM, SE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
sammenstilling av et varesortiment bestående 
av gullsmykker, øvrige smykker herunder sølv 
og diamanter, musikkinstrumenter, kunst og 
elektroniske produkter, for andre (unntatt 
transport av varene), for å gjøre kundene i 
stand til i ro og mak å bese og handle disse 
varene; markedsprisanalyser; auksjonssalg; 
informasjon vedrørende auksjonssalg; 
presentasjon av varer på kommersielle media, 
for salgsform'al; verdivurdering av forretninger; 
tilveiebringelse av direktekoblet informasjon 
vedrørende innkjøp (shopping); tilveiebringelse 
av direktekoblet forbrukerinformasjon; 
direktekoblet publisering av annonse- og 
reklamemateriell; sammenstilling av et 
varesortiment bestående av gullsmykker, 
øvrige smykker herunder sølv og diamanter, 
musikkinstrumenter, kunst og elektroniske 
produkter for å gjøre kundene i stand til på en 
hensiktsmessig måte å få informasjon om og 
handle varer via internett; systematisering av 
informasjon for bruk i databaser. 

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom; aksje- og 
obligasjonsfondsopprettelse; 
finansieringsanalyser; finansinformasjon og 
forvaltning; finansrådgivning og 
finansieringstjenester; kapitalinvesteringer; 
utlån mot pantesikkerhet; antikvitetstaksering; 
faktoringtjenester; taksering av fast eiendom; 
smykketaksering; numismatisk taksering; 
elektronisk pengeoverføring; 
pantelånsforretning; kunsttaksering; 
deponering av verdisaker; informasjon 
vedrørende pantelånsforretninger.  

Klasse:38 Tilveiebringelse av tilgang til databaser i form 
av web-portaler. 

Klasse:42 Design/utforming av 
datamaskinprogramvare/websider/websteder; 
datamaskinprogrammering. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257360 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005468 
(220) Inndato: 2010.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
angell 

angell 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Kai Åge Danielsen, Bjørkeveien 9B, 2050 JESSHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, 
edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257361 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006018 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
EVOPARP 

EVOPARP 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Abbott Ireland, Clarendon House  2 Church Street 
HAMILTON, BM 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk innenfor 
området onkologi. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257362 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006019 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
PARPANEX 

PARPANEX 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Abbott Ireland, Clarendon House  2 Church Street 
HAMILTON, BM 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk innenfor 
området onkologi. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257363 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005970 
(220) Inndato: 2010.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(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: 

 Skyss, Postboks 7900, 5020 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Magnetiske databærere; 

databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
apparater for lesing og håndtering av 
elektroniske billetter; elektroniske billetter; 
elektroniske kort; elektroniske 
reiseplanleggere. 

Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; 
trafikkinformasjon; transportinformasjon. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257364 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005973 
(220) Inndato: 2010.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(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: 

 Skyss, Postboks 7900, 5020 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Magnetiske databærere; 

databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
apparater for lesing og håndtering av 
elektroniske billetter; elektroniske billetter; 
elektroniske kort; elektroniske 
reiseplanleggere. 

Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; 
trafikkinformasjon; transportinformasjon. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257365 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005974 
(220) Inndato: 2010.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(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: 

 Skyss, Postboks 7900, 5020 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Magnetiske databærere; 

databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
apparater for lesing og håndtering av 
elektroniske billetter; elektroniske billetter; 
elektroniske kort; elektroniske 
reiseplanleggere. 

Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; 
trafikkinformasjon; transportinformasjon. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257366 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201003022 
(220) Inndato: 2010.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
SMAKFULL 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 SMAKFULL (& figur i farger) 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Umoe Cafe Company AS, Hamang Terrasse 55, 1336 
SANDVIKA, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, egg, melk og 
meieriprodukter; ferdigretter, hovedsakelig 
bestående av en eller flere av de forannevnte 
varer. 

Klasse:30 Kaffe, te, kakao, kaffeerstatninger; 
næringsmidler av korn og kornblandinger, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis; honning; bagetter, herunder også fylte; 
smørbrød og sandwich. 

Klasse:31 Friske frukter og grønnsaker 
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 

ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker, 
fruktjuicer og saft. 

Klasse:35 Detalj- og engroshandelstjenester relatert til 
alle de forannevnte varer i klassene 29, 30, 31 
og 32. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257367 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005256 
(220) Inndato: 2010.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
my bakery 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Idun Industri AS, Postboks 144, 2026 SKJETTEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk 

og konditorvarer, konfektyrer. 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257368 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006012 
(220) Inndato: 2010.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
GENOMIQ 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Varer laget hovedsakelig av papir og papp, 
nemlig fraktkonvolutter og album for lagring av 
fraktkonvolutter; papir, papplater og 
konvolutter delvis belagt med plastfilm for å 
tillate sikring av en biologisk prøve under 
nevnte film; samlepermer og mapper; 
dokumentmapper; trykte etiketter; 
selvklebende tape; trykksaker, nemlig 
instruksjonsmateriell og hefter som beskriver 
prøvetaking for DNA-testing og 
prøvehåndtering, alle forannevnte varer solgt 
til produsenter og behandlere av buskap og 
dyrebesetninger og brukt for det formål å 
identifisere genetiske egenskaper for avl og 
administrasjon av buskap og dyrebesetninger. 

Klasse:42 Kjemisk og biokjemisk analyse, nemlig 
analyse, sekvensering og identifisering av 
DNA fra slaktekveg og kjøttfe, og profesjonelle 
konsulenttjenester innen området for kjemisk 
og biokjemisk analyse av DNA fra slaktekveg 
og kjøttfe, alle ment for produsenter og 
behandlere av buskap og dyrebesetninger og 
brukt for det formål å identifisere genetiske 
egenskaper for avl og administrasjon av 
buskap og dyrebesetninger; konsulenttjenester 
innen området for bioteknologi, farmasøytisk 
forskning og utvikling, laboratorietesting, 
diagnostikk, og farmakogenetikk; DNA-
analysetjenester. 

Klasse:44 Veterinære spesialisttjenester ved 
tilveiebringelse av avanserte medisinske, 
diagnostiske eller kirurgiske tjenester for dyr; 
genetisk testing av dyr. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257369 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006015 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
Aftenposten innsikt 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Aftenposten AS, Biskop Gunnerus gate 14A, 0155 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser, alt i 
elektronisk form. 

Klasse:16 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser. 
Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet i aviser, 

magasiner, tidsskrift og trykksaker, inkludert 
aviser, magasiner, tidsskrift og trykksaker i 
elektronisk form; salgsfremmende tjenester for 
andre, publisering av reklametekster. 

Klasse:41 Forlagsvirksomhet, utgivelse av trykksaker, 
magasiner, tidsskrift og aviser, også inkludert 
slike tjenester via et globalt computer nettverk; 
redigering av trykksaker, magasiner, tidsskrift 
og aviser. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257370 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006016 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
AFTENPOSTEN INNSIKT 

AFTENPOSTEN INNSIKT 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Aftenposten AS, Biskop Gunnerus gate 14A, 0155 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser, alt i 
elektronisk form. 

Klasse:16 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser. 
Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet i aviser, 

magasiner, tidsskrift og trykksaker, inkludert 
aviser, magasiner, tidsskrift og trykksaker i 
elektronisk form; salgsfremmende tjenester for 
andre, publisering av reklametekster. 

Klasse:41 Forlagsvirksomhet, utgivelse av trykksaker, 
magasiner, tidsskrift og aviser, også inkludert 
slike tjenester via et globalt computer nettverk; 
redigering av trykksaker, magasiner, tidsskrift 
og aviser. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257371 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005657 
(220) Inndato: 2010.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
SEE BETTER DO BETTER 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ NEW BRUNSWICK, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av 
oftalmiske tilstander; kontaktlinseopp-
løsninger; øyedråper. 

Klasse:9 Synskorrigerende linser omfattende 
kontaktlinser og brillelinser. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet relatert til 
synskorrigering og synspleie. 

Klasse:44 Medisinske tjenester i form av oftalmiske 
tjenester relatert til synskorrigering og 
synspleie. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257372 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005938 
(220) Inndato: 2010.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
TOUCHMASTER 

TOUCHMASTER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner 
Boulevard, CA91522 BURBANK, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Spillutstyr solgt som enheter for avspilling av 
computerbaserte selskapsleker; nedlastbart 
software som man bruker for å spille online 
computerspill, nedlastbart 
computerspillsoftware; video- og 
computerspillprogrammer; videospillkassetter 
og kassetter. 

Klasse:28 Elektroniske håndholdte spillenheter; spillutstyr 
solgt som enheter for leking/spill med brettspill, 
kortspill, opplærings-/manipulerende spill og 
selskapsleker; enkeltstående 
videospillmaskiner; puslespill og opplærings-
/manipulative puslespill. 

Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av online computerspill; 
gjennomføring av online-konkurranser; 
tilveiebringelse av computerspill som man kan 
få tilgang til via telekommunikasjonsnettverk. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257373 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005908 
(220) Inndato: 2010.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
Silky 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 SMAL HOLDING AS, Hellerudveien 10, 0672 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Hårpleieprodukter. 
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:26 Kunstig hår, hårfletter, parykker, hårtupeer, 

hair extensions. 
(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 257374 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005875 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
Locksafe 

Locksafe 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Bong Ljungdahl AB, Box 516, 29125 KRISTIANSTAD, 
SE 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257375 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005877 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
VIDI 

VIDI 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Fagerhults Belysning AB, 56680 HABO, SE 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Elektriske og elektroniske styresystem for 
elektrisk belysning. 

Klasse:11 Apparater for belysning, inkl. elektriske 
belysningsarmaturer for innomhus- og 
utenomhusbruk samt for privat, offentlig og 
industrielle miljø. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257376 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005227 
(220) Inndato: 2010.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
FERRETTO 

FERRETTO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Harald Toth, c/o art of zolta, smalgangen 32, 0188 oslo, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257377 
(151) Reg.dato.: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005232 
(220) Inndato: 2010.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.04 

(540) Gjengivelse av merket: 
DRYBO 

DRYBO 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Ingeniørfirma Knut J. Bø AS, Industrigt. 28, 0353 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257378 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201000219 
(220) Inndato: 2010.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Santa Clara Rompope 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Casa Cuervo SA DE CV, Av Rio Churubusco No 213 
Col. Granjas, 08400 MEXICO DF, MX 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige 
cocktailblandinger; likør, rompope. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257379 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet 2009.11.13 EM 008687154 
(210) Søknadsnr.: 201005173 
(220) Inndato: 2010.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
HARMAN ECOTAINMENT 

HARMAN ECOTAINMENT 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Harman International Industries Inc, P.O. Box 2200, 
CA91329 NORTHRIDGE, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Lyd- og billedapparater og -instrumenter, 
vitenskapelige, geodetiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til måling og 
signalering; apparater og utstyr til styring, 
måling, kontroll og regulering av 
energisparingssystemer; styring av 
energiforbruk; apparater og utstyr til styring av 
energiforbruk; utstyr til energikontroll; apparater 
til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller 
bilder; magnetiske databærere; lydplater; 
databehandlingsutstyr; undervisnings- og 
instruksjonsutstyr; computere; software til 
computeroperativsystemer; computersoftware; 
computerhardware; lyd- og videohardware og 
softwareprodukter; lyd- og videohardware og 
softwareprodukter, nemlig effektpedaler til 
musikkinstrumenter, gitararbeidsstasjoner, 
gitarmodelleringsprosessorer, sangharmoni- og 
sangeffektprosessorer, multieffektprosessorer til 
bass og basspedaler og digitalopptakere; 
perifert utstyr til computere; apparater og 
instrumenter, alle til opptak, gjengivelse, 
overføring, redigering eller behandling av lyd- 
og/eller billedsignaler; apparater til behandling 
av lyd; hi-fi-utstyr til lyd og bilder; høytalere, 
transdusere, radioapparater, 
navigasjonssystemer og telematikk; 
lydapparater og -instrumenter til montering i 
biler; signalbehandlingsutstyr, digitalt 
signalbehandlingsutstyr, digitalt utstyr til 
behandling av talesignaler; lydprosessorer, 
forsterkere, forforsterkere, effektforsterkere, 
mottakere, mottakere av lyd/bilde; tunere, 
prosessorer til hjemmekino, DVD-spillere, CD-
spillere, CD- og DVD-transportere, avspillere og 
transportere til optiske disketter; fjernkontroller, 
subwoofere (nemlig høytalerkomponenter 
utformet for å gjengi svært lave 
bassfrekvenser), mikrofoner, hodetelefoner, 
integrerte lydanlegg, fjernsynsapparater, 
videoskjermer, hjemmekinoanlegg; 
lydmikserkonsoller; enheter til lydkomprimering 
og -behandling; equalizere (frekvenskorrigerer); 
utstyr til opptak av stemmer bestående av 
mikrofoner og hodetelefoner; akustisk pickup 
apparater til opptak, overføring og gjengivelse, 
lydplater, kassettbånd, apparater til romklang og 
ekko, apparater og installasjoner til infrarød 
sending, overføring og mottak, 
ultralydkonverterere og -tilbehør, 
studioapparater, apparater til svingningsmåling, 
måleaggregater til måling av akustikk, til peiling 
og til avstandsmåling, måleapparater samt 
komplette målestasjoner til akustiske 
undersøkelser, tonefrekvensgeneratorer, 
stereofoniske apparater, projeksjonsapparater 
og projeksjonslerreter, stereo- og 
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fargefilmapparater, inklusive bestanddeler og 
tilbehør, akustiske komponentdele, særlig 
omsettere til lydopptak og -gjengivelse, 
inklusive transformere med innebygget 
forsterkere; telefoner; kabler; høyttalerkabler; 
sammenkoblingskabler; publikasjoner, som kan 
lastes ned; manualer, som kan lastes ned; dele 
og tilbehør til alle forannevnte varene. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257380 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005695 
(220) Inndato: 2010.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Cielo 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Cielo Holding AS, Beddingen 8, 7014 TRONDHEIM, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:30 Kaffe; smakstilsetning av kaffe; kaffedrikker; 

te; kakao; kakaodrikker; kakaoprodukter; 
karameller (godterier); konditorvarer; 
konfektyrer; lakris (søtsaker); lakrisstenger 
(søtsaker); brente mandler; konditorimandler; 
marsipan; pastiller (sukkertøy); peanøtter 
(konditorvarer); sjokolade; sjokoladedrikker; 
smeltesjokolade (konfekt); sorbet (spiseis); 
spiseis; bindemidler for spiseis; pulver for 
spiseis; spisepynt for kaker; sukkertøy; 
søtsaker som dekorasjon for juletrær; 
tyggegummi, ikke til medisinsk bruk; youghurt 
(frosset)(spiseis); is.  

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257381 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005700 
(220) Inndato: 2010.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Accpron 

Accpron 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Accpron AS, Stoltenberggata 1, 5527 HAUGESUND, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Advicis Reklame, v/Ivar Buch, Skjoldavegen 71, 5519 

HAUGESUND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet.  

Klasse:40 Bearbeiding av materialer.  
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  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257382 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005701 
(220) Inndato: 2010.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
ACCPRON COMPETENCE PROVIDER 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Accpron AS, Stoltenberggata 1, 5527 HAUGESUND, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Advicis Reklame, v/Ivar Buch, Skjoldavegen 71, 5519 

HAUGESUND, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet.  

Klasse:40 Bearbeiding av materialer.  
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  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257383 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201002811 
(220) Inndato: 2010.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Exotic Food AUTHENTIC THAI 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Exotic Food Company Limited, Laem Chabang 
Industrial Estate  49/42 Moo 5, Tung Sukhala  Sriracha, 
20230 CHONBURI, TH 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Hermetisk frukt, hermetiske grønnsaker og 
hermetisk karriblanding, kokosmelk, 
karrisuppehurtigblanding. 

Klasse:30 Ris, nudler, chilisaus, plommesaus, 
kryddersaus, chilipasta, karriblanding, tørket 
chilli, frossen kokos, fiskesaus; hermetisk 
tedrikk. 

Klasse:32 Hermetisk kokossaft, kokosmelk (drikke), ikke-
alkoholholdig drikke, tamarindsaft. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257384 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201002985 
(220) Inndato: 2010.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
McNeil 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av 
øvre luftveistilstander; slimhinneavsvellende 
midler; preparater for behandling av 
bihulebetennelse; analgetika; ekspektorerende 
midler; preparater for behandling av forkjølelse, 
hoste og influensa; preparater for behandling av 
sår hals; preparater for behandling av allergi; 
antihistaminer.  

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257385 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006021 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
THORATEC 

THORATEC 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Thoratec Corp, 6035 Stoneridge Drive, CA94588 
PLEASANTON, US 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Vaskulære transplantater og bypass-
transplantater for kransarterier; utstyrsett 
inneholdende transplantater for vaskulær 
tilgang og implementeringsverktøy for 
transplantater; utstyrsett inneholdende 
bypasstransplantater for kransarterie og 
implementeringsverktøy for transplantater. 

Klasse:10 Apparater og instrumenter til ventrikulær 
assistanse; utstyrssett inneholdende apparater 
og instrumenter til ventrikulær assistanse, 
kanyler og pneumatisk regulator; vaskulær 
aksess transplantat implementeringsverktøy. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257386 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006022 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
HEARTMATE 

HEARTMATE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Thoratec Corp, 6035 Stoneridge Drive, CA94588 
PLEASANTON, US 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Apparater og instrumenter for 
hjerteassistanse, nemlig pnaumatisk eller 
elektrisk drevne blodpumper; utstyrssett 
inneholdende apparater og instrumenter for 
ventrikulær assistanse, kanyler og pneumatisk 
regulator; implementeringsverktøy for 
transplantater for vaskulær tilgang . 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257387 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004087 
(220) Inndato: 2010.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Haugeinstituttet 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Haugeinstituttet, Skippergata 4, 4611 KRISTIANSAND 
S, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

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 
datamaskiner og dataprogrammer. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257388 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200904610 
(220) Inndato: 2009.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
NANOKNIFE 

NANOKNIFE 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 AngioDynamics Inc, 603 Queensbury Avenue, 
NY12804 QUEENSBURY, US 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Medisinske elektrofeltgeneratorer og 
elektroder for kirurgisk elektroporering. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257389 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004109 
(220) Inndato: 2010.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Leanpoint 

Leanpoint 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Mainpoint A/S, Nykøbingvej 64, 4840 NR. ALSLEV, DK 
(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, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
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  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257390 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004111 
(220) Inndato: 2010.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Ajourpoint 

Ajourpoint 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Mainpoint A/S, Nykøbingvej 64, 4840 NR. ALSLEV, DK 
(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, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
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  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257391 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004112 
(220) Inndato: 2010.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(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: 

 Mainpoint A/S, Nykøbingvej 64, 4840 NR. ALSLEV, DK 
(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, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
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  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257392 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004637 
(220) Inndato: 2010.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
SUKKER-kulør TORO 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Rieber & Søn ASA, Postboks 987 Sentrum, 5808 
BERGEN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, 
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
og fett. 

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, 
sennep; eddik, sauser, krydderier, is; 
sukkerkulør. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257393 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005487 
(220) Inndato: 2010.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
LOVLY 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Tono, Postboks 9171 Grønland, 0134 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Databehandlingsutstyr. 
Klasse:25 Klær. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet. 
Klasse:41 Kulturaktiviteter; utdanning; opplæring. 
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257394 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005495 
(220) Inndato: 2010.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
LYNVINKEL GJØR JOBBEN LETTERE 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 FCS TOOLS AS, Grunnvikvegen 41, 4270 
ÅKREHAMN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:8 Håndverktøy. 
Klasse:35 Oppstilling, for andre, av et utvalg av 

håndverktøy (unntatt transport av varene) slik 
at kunder på en hensiktsmessig måte kan se 
på og kjøpe disse varene; slike tjenester kan 
bli fremskaffet i utsalgssteder, gjennom 
postordekataloger eller gjennom elektroniske 
medier, på internettsider eller gjennom 
fjernsynskanaler. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257395 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005499 
(220) Inndato: 2010.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Bodytec 

Bodytec 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 BJ Sport AS, Admin bygget Exporama Hellerudsletta, 
Postboks 180 Hellerudsletta, 2026 SKJETTEN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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; vesker, bager, sekker, 
rumpetasker og drikkebelter.  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 

ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; 
sportsartikler, herunder ski, skibinding, 
skistaver.  

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257396 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005517 
(220) Inndato: 2010.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Plakata Morgana 

Plakata Morgana 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Åge Eriksen Multimedia, Skiveien 16, 9600 
HAMMERFEST, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 

ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
fotografier; bilder, plakater, postkort. 

Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257397 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005654 
(220) Inndato: 2010.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
HYCAST 

HYCAST 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Caroline Horsfield, Intellectual Property Department, 
Hydro Aluminium AS, 0240 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; 

støpeformer og kokiller av metall. 
Klasse:7 Utstyr for støping av metall; direkte kjølt (DC) 

støpeutstyr for støping av pressbolt og 
valseblokk; utstyr for styring og regulering av 
metallstøpeprosesser; utstyr for raffinering og 
behandling av metallsmelter; 
smelterenseutstyr; utstyr for overføring og 
distribusjon av metallsmelte; utstyr for 
håndtering av metallbarrer. 

Klasse:37 Installasjon, idriftsettelse og reparasjon av 
utstyr for støping av metall, direkte kjølt (DC) 
støpeutstyr for støping av pressbolt og 
valseblokk, utstyr for styring og regulering av 
metallstøpeprosesser, utstyr for raffinering og 
behandling av metallsmelter, 
smelterenseutstyr, utstyr for overføring og 
distribusjon av metallsmelte, utstyr for 
håndtering av metallbarrer. 

Klasse:40 Tjenester knyttet til behandling og raffinering 
av metallsmelter; metallstøping. 

Klasse:42 Teknologiske tjenester samt forskning og 
utvikling relatert til utstyr for støping av metall, 
direkte kjølt (DC) støpeutstyr for støping av 
pressbolt og valseblokk, utstyr for styring og 
regulering av metallstøpeprosesser, utstyr for 
raffinering og behandling av metallsmelter, 
smelterenseutstyr, utstyr for overføring og 
distribusjon av metallsmelte, utstyr for 
håndtering av metallbarrer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257398 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006160 
(220) Inndato: 2010.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Headhunter-Agency 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Heathunter-Agency Norge AS, Nydalsveien 33, 
Torgbrygget, 0484 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; arbeidsformidling; 
utleie av personell, personell bemanning, 
rekruttering av personell.  

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257399 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005879 
(220) Inndato: 2010.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
The Spice Tree www.thespicetree.no 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 THE SPICE TREE NORGE LIMITED, Løkkestien 14, 
1368 STABEKK, NO 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker, geleer, syltetøy, marmelader, 
kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 

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, 
sennep; eddik, balsamico, balsamico med 
fruktsmaker, sauser, dressinger, krydderier, is, 
sjokolade, pasta og pastaprodukter. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; import, 
detaljhandel og netthandel av kjøtt, fisk, 
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, 
geleer, syltetøy, marmelader, kompotter, egg, 
melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, 
kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, 
sennep, eddik, balsamico, balsamico med 
fruktsmaker, sauser, dressinger, krydderier, is, 
sjokolade, pasta og pastaprodukter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257400 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006101 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
FERDINAND Men's fashion 

FERDINAND Men's fashion 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Anastasia Margenfeld / Ferdinand, Sildretunet 3A, 8515 
NARVIK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Herreklær, skjorter, slips, gensere, t-skjorter, 

dresser, undertøy, belter, sko, jakker, bokser, 
sløyfer. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257401 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet 2008.02.06 EM 6646137 
(210) Søknadsnr.: 200802891 
(220) Inndato: 2008.02.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
european guarantee 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Försäkringsaktiebolaget Nordisk Garanti, Kista Science 
Tower, 16451 KISTA, SE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet. 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257402 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006161 
(220) Inndato: 2010.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
CenCom 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 CENCOM AS, Spireaveien 18, 0580 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Taksameter. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257403 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201001276 
(220) Inndato: 2010.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
BMOBILIZED 

BMOBILIZED 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Bmenu AS, Postboks 1281 Vika, 0111 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Rohde Garder DA, Postboks 1037 Hoff, 
0218 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Datamaskinprogram, herunder 

datamaskinprogramvare gitt tilgang til over 
offentlig tilgjengelige datanettverk som 
formidler og bearbeider tekst, bilder, video og 
lyd. 

Klasse:35 Annonsering, visning og formidling av tjenester 
på offentlig tilgjengelig datanettverk. 

Klasse:38 Overføring av meldinger fra en kilde til en eller 
flere mottagere og andre tilstøtende tjenester 
levert over offentlig tilgjengelige datanettverk 
og telekommunikasjonsvirksomhet. 

Klasse:42 Utvikling og vedlikehold av 
datamaskinprogramvare og 
databehandlingsutstyr 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257404 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004399 
(220) Inndato: 2010.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Moments in Life by Katrin Uri 

Moments in Life by Katrin Uri 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Scarlett Studio Design AS, Gabelsgt 41, 0262 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 

edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, 
edle stener; ur og kronometriske instrumenter.  

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, hodeplagg. 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257405 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005501 
(220) Inndato: 2010.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
Pure Function 

Pure Function 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 BJ Sport AS, Admin bygget Exporama Hellerudsletta, 
Postboks 180 Hellerudsletta, 2026 SKJETTEN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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; vesker, bager, sekker, 
rumpetasker og drikkebelter.  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 

ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; 
sportsartikler, herunder ski, skibinding, 
skistaver.  

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257406 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005673 
(220) Inndato: 2010.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(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: 

 Rema 1000 AS, Postboks 6428 Etterstad, 0605 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker. 

Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i 
klasse 32. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257407 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006104 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
DESTINASJON Europa TUROPERATØR 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Destinasjon Europa AS, Amfi Os, 5200 OS, NO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; 

turoperatør.  
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257408 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005887 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
The Stick 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 HAUGE PRODUCTS & CONSULTING, 
Loddefjordveien 6, 5171 LODDEFJORD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Massasjeapparater. 
Klasse:28 Muskelstrekkere (øvelsesapparater). 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257409 
(151) Reg.dato.: 2010.11.05 
(300) Søknadsprioritet 2009.11.30 SE 0909541 
(210) Søknadsnr.: 201005666 
(220) Inndato: 2010.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(540) Gjengivelse av merket: 
SENSIFRESH 

SENSIFRESH 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Health & Beauty Europe AB, Eskadervägen 2-4, 4 tr, 
18354 TÄBY, SE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Tannpasta, tannpulver, tannkrem, 
tannpleiepreparater (ikke medisinske), 
servietter impregnert med kosmetiske lotioner, 
munnspray, munnvann, ikke for medisinske 
formål, bomullspads (toalettartikler), 
bomullspinner for kosmetiske formål, bomull 
for kosmetiske formål 

Klasse:5 Menstruasjonskompresser, 
menstruasjonstamponger, 
menstruasjonsbeskyttelse, menstruasjonsbind, 
truseinnlegg, antiseptisk bomull, aseptisk 
bomull, bomull for medisinske formål, 
absorberende bomull, munnvann for 
medisinske formål 

Klasse:16 Lommetørklær av papir 
Klasse:21 Elektriske tannbørster, tannbørster, 

tannpirkere, etuier for tannpirkere, tanntråd for 
dentale formål 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257410 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006162 
(220) Inndato: 2010.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
Læringsverkstedet 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Læringsverkstedet AS, Postboks 215, 2051 
JESSHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:43 Barnehager. 
(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257411 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006105 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
V VALCO 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Valco Group AS, Luramyrveien 40, 4313 SANDNES, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Varer av uedelt metall; ventiler av metall og 
støpegods, samt der tilhørende tilbehør.  

Klasse:7 Maskiner, ventiler, samt der tilhørende tilbehør.  
Klasse:9 Elektromagnetiske ventiler, samt der tilhørende 

utstyr.  
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257412 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005981 
(220) Inndato: 2010.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
PDS 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ NEW BRUNSWICK, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Syntetiske absorberbare implantater for 
kirurgisk støtte ved rekonstruksjon av mykvev 
og brusk i nesen. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257413 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005888 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
YAHOO! 

YAHOO! 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Yahoo! Inc, 701 First Avenue, CA94089 SUNNYVALE, 
US 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet; kjøretøyer, herunder biler, 
fjernstyrte kjøretøyer, radiostyrte kjøretøyer, 
sykler og motorsykler. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257414 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004092 
(220) Inndato: 2010.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
KIMS FREDAGSKOS 

KIMS FREDAGSKOS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Kims Norge AS, Sandakerveien 56, 0401 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrete og kokte frukter og 
grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 
potetchips, potetskiver, potetbasert snacks, 
preparerte nøtter. 

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, 
sennep; eddik, sauser, krydderier, is; chips 
(kornprodukt), maisbasert snacks, brente 
mandler, popcorn. 

Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; 
levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø 
og såvarer, naturlige planter og blomster; 
næringsmidler til dyr, malt; nøtter, peanøtter 
(frukt). 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257415 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006132 
(220) Inndato: 2010.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
RENAULT TRAFIC 

RENAULT TRAFIC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Renault SAS, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FR 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Landkjøretøyer, spesielt motorkjøretøyer, deler 

og tilbehør dertil. 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257416 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200910933 
(220) Inndato: 2009.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
MC AMERICAN BLEND Monte Carlo 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, 
105-8422 TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:34 Sigaretter, ubearbeidet og bearbeidet tobakk, 
artikler for røkere og fyrstikker. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257417 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006107 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
Australia My World 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Arcus Wine Brands AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 
0503 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:32 Vin 
Klasse:33 Vin 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257418 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2009.09.18 US 77/830,215 

2009.09.18 US 77/830,226 
2009.09.18 US 77/830,237 
2009.09.18 US 77/830,245 
2009.09.18 US 77/830,253 
2009.09.18 US 77/830,261 

(210) Søknadsnr.: 201002771 
(220) Inndato: 2010.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
UV 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 DCTM Holdings LLC, 3855 SW 153rd Drive, OR97006 
BEAVERTON, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Computer software; computer hardware; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; spillere og opptaksapparater 
for audio, video og computer data; TV'er; 
videokameraer; digitale stillbildekameraer; 
videospill og videospillmaskiner; nedlastbare 
lyd- og videoopptak inneholdende musikk, 
komedier, drama, action, spenning og 
animasjon; digital lyd-, video- og dataopptak; 
DVD'er og CD-ROM; digitale og mobile 
telefoner; PDA'er ("personal digital 
assistants"), bærbare computere, elektroniske 
planleggere og elektroniske notisblokker; og 
MP3-spillere. 

Klasse:35 Detaljhandel innenfor underholdning 
bestående av forhåndsinnspilt lyd og 
audiovisuelle verker, elektroniske enheter og 
alle ovennevnte varer i klasse 9. 

Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig 
elektronisk overføring av streamet og 
nedlastbare lyd- og videofiler via computere og 
ande kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse 
av online prateforum, oppslagstavler og 
felleskapsforum for overføring av beskjeder 
mellom computerbrukere i forbindelse med 
underholdning, musikk, konserter, videoer, 
radio, TV, film, nyheter, sport, spill og kulturelle 
begivenheter; tjenester forbundet med 
webcasting; levering av beskjeder via 
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elektronisk overføring; tilveiebringelse av 
oppkoblingstjenester og tilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for overføring eller 
mottak av lyd, video eller multimediainnhold; 
tjenester forbundet med kommunikasjon via 
computer. 

Klasse:39 Elektronisk lagring av data og digitalt innhold. 
Klasse:41 Tilveiebringelse av online fasiliteter, via 

globale computernettverk, for å gjøre det mulig 
for brukere å programmere lyd, video, tekster 
og annet multimediainnhold, inkludert musikk, 
konserter, videoer, radio, TV, nyheter, sport, 
spill, kulturelle begivenheter og 
underholdningsrelaterte programmer. 

Klasse:42 Tilveiebringelse av søkemotorer for 
fremskaffelse av data via 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
software som gjør det mulig for brukere å 
programmere, lagre, spille og overføre lyd, 
video, tekst og annet multimediainnhold, 
inkludert musikk, konserter, video, radio, TV, 
nyheter, sport, spill, kulturelle begivenheter og 
underholdningsrelaterte programmer; 
internettjenester, nemlig opprettelse av 
registre av informasjon, websider og andre 
hjelpemidler som er tilgjengelig for tredjeparter 
på et globalt computernettverk; søking, leting 
("browsing") og gjenfinning av informasjon, 
websider og andre hjelpemidler som er 
tilgjengelig for tredjeparter på et globalt 
computernettverk. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257419 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201003439 
(220) Inndato: 2010.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
Sortér recycle your life 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Geir Langeland Consulting, Parkveien 71, 0254 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer; søppelposer [av papir eller 
plast]  

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; kammer og svamper, børster (ikke 
malerpensler); materialer for børstebinding; 
gjenstander til rengjøringsformål; stålull; 
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass 
til bygningsbruk); glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser); 
søppelkurver; avfallsdunker; beholdere for 
resirkulering av husholdningsavfall; 
søppelbeholdere for resirkulering.  

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257420 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2010.02.01 US 77/924,882 
(210) Søknadsnr.: 201006109 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
SKATEBOARD 

SKATEBOARD 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, 
CA92121-1714 SAN DIEGO, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Mobile kommunikasjonsenheter, nemlig enheter 
for bruk i utvikling, testing og optimalisering av 
programvareapplikasjoner, operativsystemer og 
kommersielt mobilutstyr; mobile 
kommunikasjonsenheter som omfatter et 
mobilstasjonsmodem, hovedkort, et 
minnesystem, visningspanel, 
radiofrekvensgrensesnitt (RF-grensesnitt), 
brukergrensesnitt, data- og 
eksterndisplaygrensesnittporter, minnekortleser, 
og et høyoppløsnings-digitalkamera. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257421 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004152 
(220) Inndato: 2010.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
LOADED 

LOADED 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Trendgruppen AS, Storebotn Næringspark, 5300 
KLEPPESTØ, NO 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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, hodeplagg. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg av klær, 

fottøy, hodeplagg, 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. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257422 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005239 
(220) Inndato: 2010.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
KNUT J.BØ AS INGENIØRFIRMA 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Ingeniørfirma Knut J Bø AS, Industrigt 28A, 0353 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål. 

Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av apparater 
og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257423 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005240 
(220) Inndato: 2010.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
MURO 

MURO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Ingeniørfirma Knut J Bø AS, Industrigt 28A, 0353 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257424 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200810170 
(220) Inndato: 2008.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
iCallU2 

iCallU2 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Network Norway AS, Postboks 23 Laksevåg, 5847 
BERGEN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma, Postboks 520 

Skøyen, 0214 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Salg av telefonabonnement; annonse- og 
reklamevirksomhet, markedsanalyser, 
markedsundersøkelser, markedsstudier; 
kundeveiledning ved kjøp av 
telefonabonnement, bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, økonomiske 
beregninger, informasjonsvirksomhet om 
priser, abonnementstyper og vilkår; 
informasjon om fakturaer. 

Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester, globale data- 
og telekommunikasjonsnettver; drift av lokale 
og globale nettverk og videre oppkobling mot 
globale nettverk og andre data- og 
telekommunikasjonsnettverk; elektronisk 
overføring, sending og mottakelse av tekster, 
bilder, data og tale; informasjon om 
telekommunikasjon, mobiltelefontjenester; 
konsultasjonsvirksomhet innen 
telekommunikasjon og mobile 
internettjenester. 

Klasse:42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et 
globalt datakommunikasjonsnettverk; utvikling 
av lokale og globale nettverk og videre 
oppkobling mot globale nettverk og andre 
data-og telekommunikasjonsnettverk; 
konsultasjonsvirksomhet innen data, 
informasjonsvirksomhet; utarbeidelse av 
dataprogrammer; vedlikehold og ajourføring av 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257425 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005939 
(220) Inndato: 2010.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
PASTA BASTA 

PASTA BASTA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Holmens AS, Slettestrandveien 15, 4032 
STAVANGER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrete og kokte frukter og 
grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.  

Klasse:30 Næringsmidler fremstilt av mel; 
ernæringspasta (deigvarer); spaghetti; 
ferdigretter vesentlig bestående av 
næringsmidler fremstilt av mel; deigvarer.  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

Klasse:42 Restauranter; faglige konsultasjoner (ikke om 
forretninger). 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257426 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005982 
(220) Inndato: 2010.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
PASTA BASTA 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Holmens AS, Slettestrandveien 15, 4032 
STAVANGER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrete og kokte frukter og 
grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.  

Klasse:30 Næringsmidler fremstilt av mel; 
ernæringspasta (deigvarer); spaghetti; 
ferdigretter vesentlig bestående av 
næringsmidler fremstilt av mel; deigvarer.  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

Klasse:42 Restauranter; faglige konsultasjoner (ikke om 
forretninger).  

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257427 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201000202 
(220) Inndato: 2010.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
AKER HUS 

AKER HUS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 
0114 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 

Klasse:36 Utleievirksomhet og forretninger med fast 
eiendom. 

Klasse:37 Bygging og reparasjon av fast eiendom. 
Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257428 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006111 
(220) Inndato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
FALLING FEATHER 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Arcus Wine Brands AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 
0503 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:32 Vin 
Klasse:33 Vin 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257429 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2010.02.09 SE Utstillingsprioritet 
(210) Søknadsnr.: 201005897 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(230) Utstillingsprioritet 2010.02.09 SE Utstillingsprioritet 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE TABLECLOTH THAT TURNS SPILLING INTO 
POETRY 

THE TABLECLOTH THAT TURNS 
SPILLING INTO POETRY 

(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Kristine Bjaadal, Bjørn Stallaresveg 25, 0574 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:24 Bordduk, tekstil til bordduk. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257430 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2010.01.14 US 77/912,340 
(210) Søknadsnr.: 201005931 
(220) Inndato: 2010.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(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: 

 Peligroso Spirits Co LLC, 313 N. El Camino Real, 
CA92672 SAN CLEMENTE, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, nemlig T-skjorter, caps, fleecegensere, 
fleecejakker, gensere, hatter og luer.  

Klasse:33 Destillert sprit, nemlig tequila.  
(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257431 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005885 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
BRILLIANTLY SIMPLE 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 ShoreTel Inc, 960 Stewart Drive, CA94085 
SUNNYVALE, 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, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
datamaskinvare, dataprogramvare, 
datafastvare og dataperiferiutstyr; 
brannslukningsapparater; telefoner; IP-
telefoner; datatelefonisoftware; 
telefonapparater; datamaskinvare og -
programvare for drift, administrasjon og styring 
av kommunikasjonssystemer, 
telekommunikasjonssystemer, automatiske 
hustelefonsentralsystemer og 
samtaledistribusjonssystemer; svitsjer, rutere 
og servere for telekommunikasjon og 
kommunikasjon; deler, tilbehør og aksessorier 
for alle forannevnte varer. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; installasjon, drift, 
reparasjon og vedlikehold av datanettverk, 
kommunikasjonssystemer, 
telekommunikasjonssystemer, automatiske 
hustelefonsentralsystemer og 
samtaledistribusjonssystemer; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av hardware for 
datanettverk, kommunikasjonssystemer, 
telekommunikasjonssystemer, automatiske 
hustelefonsentralsystemer og 
samtaledistribusjonssystemer. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
datasoftware; tekniske støttetjenester, 
inkludert men ikke begrenset til feilsøking i 
form av diagnostisering av problemer 
vedrørende datasoftware, datahardware, 
kommunikasjonssystemer, 
telekommunikasjonssystemer, automatiske 
hustelefonsentralsystemer og 
samtaledistribusjonssystemer. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

(111) Reg.nr.: 257432 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005948 
(220) Inndato: 2010.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
Folklån 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Folkia AS, c/o Regus Business Center, C.J. Hambros 
plass 2C, 0164 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
bankvirksomhet; banktjenester; kredittjenester; 
långivning og finansiering via internett og 
andre globale datanettverkssystemer; 
formidling av kreditt, finansiell informasjon, 
finansielle rådgivningstjenester og analyser; 
finansielle og økonomiske vurderinger; 
finansielle konsultasjoner; låne-, kreditt- og 
finansieringsvirksomhet; kredittgivning; 
formidling av lån, kreditt og finansiering; 
kredittkontrakter; lånefinansiering; lån og 
finansiering over internett og andre globale 
datanettverkssystemer; formidling av kreditt 
over internett og andre globale 
datanettverkssystemer; formidling av kreditt; 
finansiering; kassavirksomhet; 
bankvirksomhet; inndrivning av betalinger; 
kredittvurderinger; kredittundersøkelser; 
avbetalingslånevirksomhet; administrasjon; 
kontroll og behandling av betalinger; 
elektronisk overføring av penger; 
lånefinansiering; finansiering og lån mot 
sikkerhet, herunder i form av pant; 
eiendomsforbehold, garantier, gjeldspapir med 
sikkerhet i kausjoner og sikkerhet i aktiva; 
finansiering av avbetalingskjøp; finansiering av 
avbetalingslån og -kreditt; sikkerhetsstillelse i 
form av kausjoner og garantier; kredittsikrede 
lån; garantistillelse og utstedelse av 
obligasjoner; inkassobyråvirksomhet; 
kassavirksomhet; informasjons-, rådgivnings-, 
konsulent-, meklings- og formidlingsvirksomhet 
vedrørende alle ovennevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257433 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005950 
(220) Inndato: 2010.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
Folkelån 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Folkia AS, c/o Regus Business Center, C.J. Hambros 
plass 2C, 0164 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
bankvirksomhet; banktjenester; kredittjenester; 
långivning og finansiering via internett og 
andre globale datanettverkssystemer; 
formidling av kreditt, finansiell informasjon, 
finansielle rådgivningstjenester og analyser; 
finansielle og økonomiske vurderinger; 
finansielle konsultasjoner; låne-, kreditt- og 
finansieringsvirksomhet; kredittgivning; 
formidling av lån, kreditt og finansiering; 
kredittkontrakter; lånefinansiering; lån og 
finansiering over internett og andre globale 
datanettverkssystemer; formidling av kreditt 
over internett og andre globale 
datanettverkssystemer; formidling av kreditt; 
finansiering; kassavirksomhet; 
bankvirksomhet; inndrivning av betalinger; 
kredittvurderinger; kredittundersøkelser; 
avbetalingslånevirksomhet; administrasjon; 
kontroll og behandling av betalinger; 
elektronisk overføring av penger; 
lånefinansiering; finansiering og lån mot 
sikkerhet, herunder i form av pant; 
eiendomsforbehold, garantier, gjeldspapir med 
sikkerhet i kausjoner og sikkerhet i aktiva; 
finansiering av avbetalingskjøp; finansiering av 
avbetalingslån og -kreditt; sikkerhetsstillelse i 
form av kausjoner og garantier; kredittsikrede 
lån; garantistillelse og utstedelse av 
obligasjoner; inkassobyråvirksomhet; 
kassavirksomhet; informasjons-, rådgivnings-, 
konsulent-, meklings- og formidlingsvirksomhet 
vedrørende alle ovennevnte tjenester. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257434 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2010.01.22 US 77/918,115 
(210) Søknadsnr.: 201006139 
(220) Inndato: 2010.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
ONCE A DAY gluality 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 ONCE A DAY gluality 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154-
0037 NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257435 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005886 
(220) Inndato: 2010.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
BRILLIANTLY SIMPLE COMMUNICATION 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 ShoreTel Inc, 960 Stewart Drive, CA94085 
SUNNYVALE, 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, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
datamaskinvare, dataprogramvare, 
datafastvare og dataperiferiutstyr; 
brannslukningsapparater; telefoner; IP-
telefoner; datatelefonisoftware; 
telefonapparater; datamaskinvare og -
programvare for drift, administrasjon og styring 
av kommunikasjonssystemer, 
telekommunikasjonssystemer, automatiske 
hustelefonsentralsystemer og 
samtaledistribusjonssystemer; svitsjer, rutere 
og servere for telekommunikasjon og 
kommunikasjon; deler, tilbehør og aksessorier 
for alle forannevnte varer. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; installasjon, drift, 
reparasjon og vedlikehold av datanettverk, 
kommunikasjonssystemer, 
telekommunikasjonssystemer, automatiske 
hustelefonsentralsystemer og 
samtaledistribusjonssystemer; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av hardware for 
datanettverk, kommunikasjonssystemer, 
telekommunikasjonssystemer, automatiske 
hustelefonsentralsystemer og 
samtaledistribusjonssystemer. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
datasoftware; tekniske støttetjenester, 
inkludert men ikke begrenset til feilsøking i 
form av diagnostisering av problemer 
vedrørende datasoftware, datahardware, 
kommunikasjonssystemer, 
telekommunikasjonssystemer, automatiske 
hustelefonsentralsystemer og 
samtaledistribusjonssystemer. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Reg.nr.: 257436 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet 2010.01.22 US 77/918,112 
(210) Søknadsnr.: 201006145 
(220) Inndato: 2010.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
ONCE A DAY gluality xr 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 ONCE A DAY gluality xr 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154-
0037 NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257437 
(151) Reg.dato.: 2010.11.08 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201003787 
(220) Inndato: 2010.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(540) Gjengivelse av merket: 
D-BOLT 

D-BOLT 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Dynamic Rock Support AS, Stiklestadveien 3, 7041 
TRONDHEIM, NO 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall, bolter av metall; 
bolter av stål. 

Klasse:37 Gruvevirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257438 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005949 
(220) Inndato: 2010.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
Svartediket 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Arild Brakstad, Vatnaneset 31, 5174 MATHOPEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Elektriske og elektroniske apparater og 

instrumenter; lyd-, video-, optiske-, fjernsyns-, 
radio- og kinematografiske apparater og 
instrumenter; video- og/eller lydopptak; 
musikkopptak, lyd- og videoopptak skaffet til 
veie ved hjelp av nedlasting og/eller streaming 
fra data- og telekommunikasjonsnettverk; 
grammofonplater; kompaktdisker; lydtape, 
kassetter; magnetisk tape, disker og ledninger 
for lyd- eller videoopptak; optiske disker for 
lyd- eller videoopptak; computer software; 
computer software og publikasjoner i 
elektronisk form levert on-line fra databaser 
eller fra internett; CD-ROM; DVD; digital 
musikk (nedlastbar) fremskaffet fra internett; 
digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra MP3 
internett websider; MP3-spillere; 
mobiltelefoner, mobiltelefonfutteraler, 
mobiltelefondeksler, ringetoner, 
operatørlogoer; apparater for opptak, 
overføring, manipulering, behandling og 
reproduksjon av lyd, bilder, film, filmsnutter og 
videospill, apparater for spill for bruk med 
fjernsynsmottakere og computere; videospill; 
elektriske batterier, regulatorer for 
scenebelysning, bildetelefoner, blitzlys til 
fotografering, elektriske koblingsbokser, 
båndopptakere, CD-spillere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
dataspillprogrammer, dimmere for lys, DVD-
spillere, elektriske skinner for montering av lys, 
nedlastbare elektroniske publikasjoner, 
fiberoptiske kabler, filmkameraer, 
fjernstyringsapparater, fordelingsapparater for 
billetter, forsterkere, fotografiapparater, 
heliografiske apparater, hodetelefoner, 
høyttalere, håndfrisett for telefoner, 
kontrolltavler (elektrisitet), musikkautomater 
med myntinnkasting, myntopererte apparater 
og instrumenter, platespillere, roperter, 
sikringer, sirener, smartkort med integrerte 
kretser, stativer for fotografiapparater, 
tegnefilmer, ønskekvister; briller og solbriller; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; t-skjorter, 
hettegensere, jakker, bukser, luer. 

Klasse:41 Underholdningstjenester; teateroppsetninger, 
konserter, musikaler og videofremføringer; 
lydopptak, videoopptak- og 
videounderholdningstjenester; fjernsyns- og 
radiounderholdningstjenester; utgivelse av 
tekster (andre enn reklametekster), 
tekstforfattervirksomhet; 
underholdningstjenester ved sceneproduksjon 
og kabareter; produksjon av video- og/eller 
lydopptak; presentasjon, produksjon og 
fremføring av show, musikalske show, 
konserter, videoer, multimediavideoer og 
radio- og fjernsynsprogrammer; opptaks-, film-, 
video- og fjernsynsstudiotjenester; lyd-, film-, 
video- og fjernsynsopptakstjenester; 
forlagsvirksomhet; musikkforlag; film- og 
videoproduksjons- og distribusjonstjenester; 
arrangering og ledelse av seminarer, 
konferanser og utstillinger; utgivelse av bøker, 
magasiner og andre tekster; artistopptredener, 
fotografering, innspillingsstudioer, 
klubbvirksomhet (underholdning eller 
utdannelse), orkestervirksomhet, utleie av 
belysningsutstyr for teateroppsetninger eller 
fjernsynsstudioer, utleie av lydopptak og 
lydutstyr, utleie av sceneutstyr, utlån av 
videobånd, -kameraer og -spillere. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257440 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2005.08.19 US 78/696820 
(210) Søknadsnr.: 200601624 
(220) Inndato: 2006.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
OPENPAGES 

OPENPAGES 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 OpenPages Inc, 201 Jones Road, MA WALTHAM, US 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer software for virksomhets- og 

foretaksstyring, risikostyring, og for kontroll og 
styring av overholdelse av myndighetskrav 
(compliance mangament), for automatisert 
finansiell rapportering og overholdelse av krav 
vedrørende offentliggjøring, for styring av 
intern kontroll, og for forenkling av 
virksomheters overholdelse av lovbestemte 
regler, herunder Sarbanes-Oxley lovgivning, 
alt innenfor området virksomhetsledelse. 

Klasse:41 Ledelse av seminarer og praktiske seminarer 
vedrørende temaer innen virksomhetsstyring, 
risikostyring og kontroll og styring av 
overholdelse av myndighetskrav samt 
overholdelse av en lov som regulerer 
finansielle prosedyrer for offentlige selskaper, 
nemlig Sarbanes-Oxley loven; organisering og 
gjennomføring av konferanser og symposier 
innen området bedriftsstyring, risikostyring, 
kontroll og styring av virksomheters og 
ledelsens overholdelsesrisiko, og kontroll og 
styring av overholdelse av myndighetskrav; 
organisering av seminarer og praktiske 
seminarer vedrørende softwareløsninger innen 
området virksomhetsstyring, risikostyring og 
kontroll og styring av overholdelse av 
myndighetskrav; opplærings- og 
undervisningskurs vedrørende 
softwareløsninger innen området 
bedriftsstyring, risikostyring og kontroll og 
styring av overholdelse av myndighetskrav. 

Klasse:42 Konsultasjonsvirksomhet innen området 
design, implementering og bruk av computer 
hardware- og softwaresystemer for andre; 
tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking i 
tekniske problemer i computer hardware og 
software. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257441 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006115 
(220) Inndato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(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: 

 Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 
GROTON, US 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater, 
hygieniske preparater til medisinske formål. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257442 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006116 
(220) Inndato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
XLP 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 EXTRA LARGE PRINT AS, Aslakveien 20 E, 0753 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Trykksaker; plakater; grafiske trykk; fotografier. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; dekor av 

biler, vinduer, skilt, bannere, fasadeduk, folie 
og tekstiler. 

Klasse:40 Trykkerivirksomhet; offsettrykking. 
(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257443 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005893 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
Y! 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Yahoo! Inc, 701 First Avenue, CA94089 SUNNYVALE, 
US 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet; kjøretøyer, herunder biler, 
fjernstyrte kjøretøyer, radiostyrte kjøretøyer, 
sykler og motorsykler. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257445 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006117 
(220) Inndato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
Easyfact 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 EASYFACT KJØNNØY, Jerpeleina 35, 1415 
OPPEGÅRD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
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  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257446 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004914 
(220) Inndato: 2010.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
inori 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Inori Co Ltd, 5-7-9-11 Soi Charoenkrung 36, 
Charoenkrung Road, 10500 BANGRAK, BANGKOK, 
TH 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:14 Juvelérvarer; juvelérvarer og imiterte 
juvelérvarer; juvelérvarer, nemlig amuletter, 
smykkenåler, ringer (smykker), armbånd 
(smykker); halskjeder (smykker); øreringer, 
kjeder av edelmetall (bijouten), slipsholdere, 
slipsklemmer; mansjettknapper; smykker.  

Klasse:35 Gullsmedforretninger med salg av juvelérvarer; 
detaljsalg av juvelérvarer.  

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257447 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006118 
(220) Inndato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
BORTRAC 

BORTRAC 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk 
og skogbruk; gjødningsmidler, tang og tare til 
bruk som gjødningsmidler, plante vekst 
regulatorer, jord til dyrking, kjemiske substanser 
til utvikling av jord, spesielle substanser til fylling 
av hulrom i trær, gjødningstorv, substanser for 
forebygging og forhindring av sopp og mugg i 
planter og vekster. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257448 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005986 
(220) Inndato: 2010.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
DALLAS BURGER COMPANY 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 7-Eleven Inc, One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, TX75201 DALLAS, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Sandwicher, nemlig hamburger-sandwicher. 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257449 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006119 
(220) Inndato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
CALTRAC 

CALTRAC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Gjødningsmidler og gjødningspreparater og -
substanser, inkludert foliale gjødningsmidler; 
andre produkter for plantenæring og 
vekstfremmende produkter. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257450 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006212 
(220) Inndato: 2010.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
W.B.SAMSON 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 W B Samson AS, Gyldenløves gate 8, 0260 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. Bakeri og konditori. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257451 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006120 
(220) Inndato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
MAGTRAC 

MAGTRAC 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk 
og skogbruk; gjødningsmidler; kjemiske 
substanser til forbedring av jord og til 
konservering og oppbevaring av såkorn og frø. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257452 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006213 
(220) Inndato: 2010.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
WSB 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 W B Samson AS, Gyldenløves gate 8, 0260 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. Bakeri og konditori. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257453 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006214 
(220) Inndato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
XR 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Exar Corp, 48720 Kato Road, CA94538 FREMONT, 
US 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

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, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257454 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006216 
(220) Inndato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
GOTCHA 

GOTCHA 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Perry Ellis International Group Holdings Ltd, Montague 
Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street NASSAU, 
BS 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Solbriller. 
Klasse:14 Ur og klokker. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257455 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005759 
(220) Inndato: 2010.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
HYBRIDAL 

HYBRIDAL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Caroline Horsfield, Intellectual Property Department, 
Hydro Aluminium AS, 0240 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Uedle metaller og legeringer derav; 

byggematerialer av metall, belagte og ikke 
belagte plater og bånd av metall; metall for 
fremstilling av reflektorer og speil. 

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming og energiproduksjon; reflektorer 
for lamper samt reflektorer og speil for 
solfangere og solenergiutstyr. 

Klasse:40 Bearbeiding av metall; belegging av plate eller 
bånd av metall. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257456 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005765 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
KING ABDULAZIZ CENTER FOR WORLD CULTURE 

KING ABDULAZIZ CENTER FOR 
WORLD CULTURE 

(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Saudi Arabian Oil Co, 1 Eastern Avenue, 31311 
DHAHRAN, SA 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:4 Oljer og smøremidler utvunnet fra petroleum, 
råolje, industrielle oljer og fett, smøreoljer og -
fett, motoroljer, petroleum og mineralvokser og 
vokskomponenter, hydrokarbondrivstoff i 
flytende og gassform, drivstoff for 
motorkjøretøyer, diesel, bensin, flybensin, 
etan, butan og propangassdrivstoff, petroleum 
belysningsmidler, syntetiske smøremidler. 

Klasse:9 Interaktive multimedia dataprogram og 
programvare innen historie, vitenskap, 
geografi, biografi, kultur, kunst, energi, 
teknologi av og i relasjon til kongeriket Saudi 
Arabia; elektronisk interaktive spill; interaktive 
videospill; audio- og videoanaloge og digitale 
opptak på bånd, disketter, vinylplater, DVD-er, 
CD-er, kassetter, datadisketter eller andre 
opptaksmedia; spillefilmer; innspilte og 
nedlastbare dataprogrammer, innspilt og 
nedlastbar programvare; dataspill til bruk på 
ekstern monitor; apparater for opptak, 
produksjon, redigering, reproduksjon og 
overføring av lyd, video, data og bilder; 
audiokassetter, CD-spillere og DVD-spillere og 
opptagere; land- og satellittradioer, TV-er; 
datamaskiner, dataminnekort og -drivere; 
programvare for datamaskiner; kameraer, 
kamerafilm, digitale kameraer og minnekort; 
telefoner, mobiltelefoner; personlig håndholdte 
enheter ("PDA"); elektroniske dagbøker; 
elektroniske bøker; data- og 
videospillprogrammer, -apparater og -
programvare; dataspillutstyr inneholdende 
minneinnretninger, nemlig disketter, solgt som 
en enhet for hjemmedataspill; kalkulatorer; 
musematter; optiske instrumenter, inklusiv 
kikkerter, teleskop, periskop, mikroskop, 
forstørrelseslinser og -glass, prismer, solbriller 
og briller; apparater for måling, signalering, 
overvåking, analysering og opptak av lys, lyd, 
lengde, høyde, fart, strømning, temperatur, 
fuktighet, trykk, vekt, volum, dybde, 
magnetisme, elektrisitet, 
overflatekarakteristikker, data, og bilder; 
linjaler, kompasser, vekter, dekorative 
magneter, magneter, batterier; krypterte kort; 
dataprogram, nemlig programvare som linker 
digitalisert video- og audiomedia til et globalt 
datainformasjonsnettverk; identifikasjons- og 
sikkerhetskort; brevvekter; deler og tilbehør til 
de forannevnte varer. 

Klasse:16 Papir og papirartikler; papp og pappartikler; 
trykte publikasjoner inklusiv bøker, blader, 
aviser, nyhetsbrev, kataloger, manualer, alle 
de forannevnte varer i trykket format; 
kataloger, plakater, raderinger, litografier, 
tretrykkreproduksjoner av kunstverk; 
fotografier, kart, almanakker, kalendere, 
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papirvarer, notatblokker, notatbøker, 
bokomslag, avtalebøker, tidsplanleggere; brev- 
og konvoluttsett; postkort, gratulasjonskort, 
bordkort, kort med lykkeønskninger, 
kunngjøringskort; notatblokker, linjaler, album, 
adressebøker, permer for bøker og papir, 
autografbøker, dagbøker, datobøker, årbøker, 
informasjonsbulletiner, journaler, rapporter, 
bildebøker, memorandumtavler, 
kunngjøringstavler, skrivebordstilbehør, 
brevåpnere, skrivebordsunderlag, fargebøker, 
aktivitetsbøker, skissebøker, 
klistermerkealbum, modelleringsleire; stifter, 
viskelær, blyantspissere, penner, blyanter, 
markeringspenner, fargestifter, merkepenner, 
kritt; pennaler; kontorrekvisita; skolerekvisita; 
skole- og instruksjonsmateriell; merkelapper, 
overføringsbilder, applikasjoner, byttekort; 
identifikasjonsmerker; papirhatter, 
papirservietter; papirgodteposer, gavepapir, 
papirsløyfer til gaver, papirpynt til etuier, 
papirduker, bordpynt laget av papir, 
kuvertbrikker av papir; bokstøtter, passetuier, 
flagg, bannere og vimpler av papir; papir- og 
plastikkark; sekker og bagger for emballering 
og innpakning; 

Klasse:41 Museumstjenester; kunstutstillinger; 
utdannelsesvirksomhet, nemlig arrangering og 
utførelse av utstillinger, arbeidsgrupper, 
seminarer, treningskurs, forelesninger, 
udanningskonferanser, turer, film- og video 
presentasjoner innen historie, arkeologi, 
geografi, biografi, kultur, kunst, vitenskap, 
energi, økonomi, teknologi, petroleum, religion; 
utdanningsvirksomhet for barn; 
underholdnings- fornøyelsessentre for barn, 
nemlig interaktive lekeområder; 
utdannelsesdemonstrasjoner; arrangering og 
gjennomføring av utstillinger og fremvisning og 
interaktive utstillinger innen vitenskap, historie, 
kultur vedrørende kongedømmet Saudi Arabia; 
arrangering og gjennomføring av konkurranser 
innen utdanning; bibliotektjenester: utlån og 
utleie av bøker, CD-er, DVD-er, film; 
referansebibliotek av litteratur og 
dokumentarkiv; publiseringstjenester, nemlig 
publisering av utdanningsmateriell; 
tilveiebringelse av online elektroniske 
publikasjoner (ikke nedlastbare), publikasjon 
av elektroniske bøker og journaler online, 
elektronisk publisering av tekst og 
grafikkarbeid av andre på CD-er, DVD-er og i 
online format; online evaluering av bøker; 
underholdningstjenester, nemlig 
kinofremvisning, audio og visuelle 
forestillinger, produksjon og/eller distribusjon 
og/eller presentasjon av programmer for 
fjernsyn, kabelfjernsyn, digitalfjernsyn, 
satellittfjernsyn, internett, og jord - og 
satellittradio; produksjon av spillefilmer; 
tilveiebringelse av spill via verdensveven (ikke 
nedlastbare); tilveiebringelse av online blader 
(ikke nedlastbare); nyheter, underholdning og 
utdannelsesvirksomhet tilveiebrakt via en 
online database og en interaktiv database. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257457 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200911924 
(220) Inndato: 2009.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
SKIN tonic 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Oransje 158 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Fredrik & Louisa AS, Bleikerveien 17, 1387 ASKER, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Kosmetikk, parfyme, toalettartikler, 

hårpleiemidler, solbeskyttende midler, 
neglelakk, hårfjerningsmidler, hårfargestoffer, 
hudpleieprodukter, deodoranter, kunstige 
negler, kunstige øyenvipper. 

Klasse:8 Neglefiler, negleklippere, negletenger, 
pinsetter, barberhøvler. 

Klasse:21 Kosmetikkredskaper, barberkoster, håkammer, 
hårbørster, neglebørster. 

Klasse:25 Strømper, sokker, undertøy, badekåper. 
Klasse:44 Skjønnhetspleietjenester, skjønnhetssalonger, 

aromaterapitjenester, frisørsalonger, 
manikyrtjenester, massasje. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257458 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005878 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 oversettes til: "King Abdulaziz center for world culture" 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Saudi Arabian Oil Co, 1 Eastern Avenue, 31311 
DHAHRAN, SA 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:4 Oljer og smøremidler utvunnet fra petroleum, 
råolje, industrielle oljer og fett, smøreoljer og -
fett, motoroljer, petroleum og mineralvokser og 
vokskomponenter, hydrokarbondrivstoff i 
flytende og gassform, drivstoff for 
motorkjøretøyer, diesel, bensin, flybensin, 
etan, butan og propangassdrivstoff, petroleum 
belysningsmidler, syntetiske smøremidler. 

Klasse:9 Interaktive multimedia dataprogram og 
programvare innen historie, vitenskap, 
geografi, biografi, kultur, kunst, energi, 
teknologi av og i relasjon til kongeriket Saudi 
Arabia; elektronisk interaktive spill; interaktive 
videospill; audio- og videoanaloge og digitale 
opptak på bånd, disketter, vinylplater, DVD-er, 
CD-er, kassetter, datadisketter eller andre 
opptaksmedia; spillefilmer; innspilte og 
nedlastbare dataprogrammer, innspilt og 
nedlastbar programvare; dataspill til bruk på 
ekstern monitor; apparater for opptak, 
produksjon, redigering, reproduksjon og 
overføring av lyd, video, data og bilder; 
audiokassetter, CD-spillere og DVD-spillere og 
opptagere; land- og satellittradioer, TV-er; 
datamaskiner, dataminnekort og -drivere; 
programvare for datamaskiner; kameraer, 
kamerafilm, digitale kameraer og minnekort; 
telefoner, mobiltelefoner; personlig håndholdte 
enheter ("PDA"); elektroniske dagbøker; 
elektroniske bøker; data- og 
videospillprogrammer, -apparater og -
programvare; dataspillutstyr inneholdende 
minneinnretninger, nemlig disketter, solgt som 
en enhet for hjemmedataspill; kalkulatorer; 
musematter; optiske instrumenter, inklusiv 
kikkerter, teleskop, periskop, mikroskop, 
forstørrelseslinser og -glass, prismer, solbriller 
og briller; apparater for måling, signalering, 
overvåking, analysering og opptak av lys, lyd, 
lengde, høyde, fart, strømning, temperatur, 
fuktighet, trykk, vekt, volum, dybde, 
magnetisme, elektrisitet, 
overflatekarakteristikker, data, og bilder; 
linjaler, kompasser, vekter, dekorative 
magneter, magneter, batterier; krypterte kort; 
dataprogram, nemlig programvare som linker 
digitalisert video- og audiomedia til et globalt 
datainformasjonsnettverk; identifikasjons- og 
sikkerhetskort; brevvekter; deler og tilbehør til 
de forannevnte varer. 

Klasse:16 Papir og papirartikler; papp og pappartikler; 
trykte publikasjoner inklusiv bøker, blader, 
aviser, nyhetsbrev, kataloger, manualer, alle 

de forannevnte varer i trykket format; 
kataloger, plakater, raderinger, litografier, 
tretrykkreproduksjoner av kunstverk; 
fotografier, kart, almanakker, kalendere, 
papirvarer, notatblokker, notatbøker, 
bokomslag, avtalebøker, tidsplanleggere; brev- 
og konvoluttsett; postkort, gratulasjonskort, 
bordkort, kort med lykkeønskninger, 
kunngjøringskort; notatblokker, linjaler, album, 
adressebøker, permer for bøker og papir, 
autografbøker, dagbøker, datobøker, årbøker, 
informasjonsbulletiner, journaler, rapporter, 
bildebøker, memorandumtavler, 
kunngjøringstavler, skrivebordstilbehør, 
brevåpnere, skrivebordsunderlag, fargebøker, 
aktivitetsbøker, skissebøker, 
klistermerkealbum, modelleringsleire; stifter, 
viskelær, blyantspissere, penner, blyanter, 
markeringspenner, fargestifter, merkepenner, 
kritt; pennaler; kontorrekvisita; skolerekvisita; 
skole- og instruksjonsmateriell; merkelapper, 
overføringsbilder, applikasjoner, byttekort; 
identifikasjonsmerker; papirhatter, 
papirservietter; papirgodteposer, gavepapir, 
papirsløyfer til gaver, papirpynt til etuier, 
papirduker, bordpynt laget av papir, 
kuvertbrikker av papir; bokstøtter, passetuier, 
flagg, bannere og vimpler av papir; papir- og 
plastikkark; sekker og bagger for emballering 
og innpakning; 

Klasse:41 Museumstjenester; kunstutstillinger; 
utdannelsesvirksomhet, nemlig arrangering og 
utførelse av utstillinger, arbeidsgrupper, 
seminarer, treningskurs, forelesninger, 
udanningskonferanser, turer, film- og video 
presentasjoner innen historie, arkeologi, 
geografi, biografi, kultur, kunst, vitenskap, 
energi, økonomi, teknologi, petroleum, religion; 
utdanningsvirksomhet for barn; 
underholdnings- fornøyelsessentre for barn, 
nemlig interaktive lekeområder; 
utdannelsesdemonstrasjoner; arrangering og 
gjennomføring av utstillinger og fremvisning og 
interaktive utstillinger innen vitenskap, historie, 
kultur vedrørende kongedømmet Saudi Arabia; 
arrangering og gjennomføring av konkurranser 
innen utdanning; bibliotektjenester: utlån og 
utleie av bøker, CD-er, DVD-er, film; 
referansebibliotek av litteratur og 
dokumentarkiv; publiseringstjenester, nemlig 
publisering av utdanningsmateriell; 
tilveiebringelse av online elektroniske 
publikasjoner (ikke nedlastbare), publikasjon 
av elektroniske bøker og journaler online, 
elektronisk publisering av tekst og 
grafikkarbeid av andre på CD-er, DVD-er og i 
online format; online evaluering av bøker; 
underholdningstjenester, nemlig 
kinofremvisning, audio og visuelle 
forestillinger, produksjon og/eller distribusjon 
og/eller presentasjon av programmer for 
fjernsyn, kabelfjernsyn, digitalfjernsyn, 
satellittfjernsyn, internett, og jord- og 
satellittradio; produksjon av spillefilmer; 
tilveiebringelse av spill via verdensveven (ikke 
nedlastbare); tilveiebringelse av online blader 
(ikke nedlastbare); nyheter, underholdning og 
utdannelsesvirksomhet tilveiebrakt via en 
online database og en interaktiv database. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257459 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201002468 
(220) Inndato: 2010.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
joker 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 NorgesGruppen ASA, Postboks 300 Skøyen, 0213 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
kundeaviser, reklamemateriell, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

Klasse:43 Beverting, tillaging og tilbringing av mat og 
drikke; catering. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257460 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004910 
(220) Inndato: 2010.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
DROPS 

DROPS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 DROPS DESIGN AS, Jerikoveien 10 A, 1067 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257461 
(151) Reg.dato.: 2010.11.09 
(300) Søknadsprioritet 2009.03.05 US 77/684,081 
(210) Søknadsnr.: 200908654 
(220) Inndato: 2009.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.09 

(540) Gjengivelse av merket: 
BRIPOLO 

BRIPOLO 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154-
0037 NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker 
(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 257462 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006121 
(220) Inndato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
MANTRAC 

MANTRAC 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk 
og skogbruk; gjødningsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257463 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006122 
(220) Inndato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
SENIPHOS 

SENIPHOS 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk 
og skogbruk basert på kalsiumfosfat. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257464 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006123 
(220) Inndato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
ZINTRAC 

ZINTRAC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk 
og skogbruk; gjødningsmidler. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257465 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006218 
(220) Inndato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
t 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 The Travel Channel LLC, 5425 Wisconsin Avenue, 
Suite 800, MD20815 CHEVY CHASE, US 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Forhåndsinnspilte video disker, audio-visuelle 
opptak og DVDer alle med innhold innen reise, 
geografi, økologi, arkitektur, historie, politikk, 
mat, kunst, fritid og livsstil. 

Klasse:38 Kringkastingstjenester, nemlig distribusjon av 
pågående TV-programmer via tv, satellitt, 
trådløse, fiberoptikk, kabel, radio og et globalt 
datanettverk. 

Klasse:41 Underholdningstjenester i form av pågående 
TV-programmer og forhåndsinnspilte 
audiovisuelt innhold innen reise, geografi, 
økologi, arkitektur, historie, politikk, mat, kunst, 
fritid og livsstil, distribuert gjennom lyd og 
video media, nemlig, tv, satellitt, trådløse, 
fiberoptikk, kabel, radio og et globalt 
datanettverk; gir underholdning informasjon 
om tv-programmer via et globalt datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257466 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200802583 
(220) Inndato: 2008.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
HSH ENTREPRENØR 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 HSH Entreprenør AS, Markensgate 42, 4612 
KRISTIANSAND S, NO 

(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257467 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201003003 
(220) Inndato: 2010.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
CROSBY 

CROSBY 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Tyco Valves & Controls LP, 10707 Clay Road, TX 
HOUSTON, US 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Ventiler av metall. 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257468 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005763 
(220) Inndato: 2010.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
Beautiful Day 

Beautiful Day 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Jan Thomas Mørch Huseby, Jørgen Moes gate 2, 0259 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet KPU DA, Postboks 1393 Vika, 0114 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann, tannpussemidler.  

Klasse:8 Barberkniver, -høvler og -maskiner.  
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter.  

Klasse:44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 
mennesker. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257469 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201003416 
(220) Inndato: 2010.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
LIZ EARLE 

LIZ EARLE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Avon International Operations Inc, 1345 Avenue of the 
Americas, NY10105-0196 NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 

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. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker (unntatt 
bøker og tidsskrifter annet enn periodiske 
brosjyrer, løpesedler og kataloger brukt i 
direkte salg), materialer til bokbinding; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257470 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006219 
(220) Inndato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
ACUVUE OASYS ULTRABALANCE 

ACUVUE OASYS 
ULTRABALANCE 

(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ NEW BRUNSWICK, US 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Kontaktlinser. 
 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257471 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet 2009.12.07 CA 1461871 
(210) Søknadsnr.: 201005747 
(220) Inndato: 2010.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
DENIMIZE THE WORLD 

DENIMIZE THE WORLD 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 
7330 BRANDE, DK 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:14 Juvelervarer av edelt metall og edelstener, 
uekte smykker, mansjettknapper, slipsnåler, 
edelstener, imiterte stener til bruk som 
smykker og juvelervarer, armbåndsur, klokker 
(ur). 

Klasse:18 Bokser av lær, konvolutter av lær for 
innpakking; reisekofferter, kofferter, 
reisevesker, reisebestikk av lær, 
garderobeposer for klær (for reiseformål), 
kosmetikkofferter, ryggsekker, håndvesker, 
strandvesker, handlevesker, skuldervesker, 
skolevesker, håndkofferter, reisesekker av 
lerret, reisekister, dokumentmapper, 
lærmapper, stresskofferter, belter; poser for 
emballasje (av lær), lommebøker, 
pengepunger, nøkkelpunger (lærvarer), 
kortholdere av lær; paraplyer, parasoller, 
spaserstokker, spaserstokkseter. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 257472 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006125 
(220) Inndato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
NITRABOR 

NITRABOR 
(541) Merket er et ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk 
og skogbruk; gjødningsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
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(111) Reg.nr.: 257473 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006221 
(220) Inndato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
BLADKONGEN 

BLADKONGEN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(550) Merkekategori: Varemerke 
(730) Innehaver: 

 Mediafy Magazines AS, Postboks 317 Skøyen, 0213 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma DLA Piper Norway DA, v/ Advokat 

Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Aviser; bøker; magasiner; publikasjoner; 
tidskrifter 

Klasse:35 Annonse-og reklamevirksomhet via postordre; 
spredning av reklameannonser; innsamling av 
informasjon for bruk i databaser; 
fjernsynsreklame; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; modelltjenster for 
reklame og salg; on-line annonsering på 
datanettverk; radioreklame og annonsering; 
utsendelse av reklameannonser; 
reklamevirksomhet 

Klasse:41 Publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter on-line; tilveibringelse av online 
elektroniske publikasjoner; 
underholdningsviksomhet; utgivelse av bøker; 
utgivelse av elektroniske publikasjoner; 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257474 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006223 
(220) Inndato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
gotcha 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Nei 
(730) Innehaver: 

 Perry Ellis International Group Holdings Ltd, Montague 
Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street NASSAU, 
BS 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Solbriller. 
Klasse:14 Ur og klokker. 

 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257475 
(151) Reg.dato.: 2010.11.10 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006179 
(220) Inndato: 2010.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.10 

(540) Gjengivelse av merket: 
Hareid Group 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(550) Merkekategori: Varemerke 
(591) Merket er i farger: Ja 
(730) Innehaver: 

 Hareid Elektriske AS, Myrane, 6060 HAREID, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenster og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato  46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2010.11.15 - 46/10

 

48 
 

Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72 

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. 
Prioritet:  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. 

Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen 

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70. 
 
(111) Int.reg.nr: 0531206 
(151) Int.reg.dato: 1988.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.08.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201008591 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FibreCem Holding AG, Eternitstrasse 3, 8867 
NIEDERURNEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Metal building materials, namely flat and profiled 

sheets, mixed panels, corrugated sheets, slates of 
metal and sheet metal, partly reinforced with fibers, 
coverings for ceilings and walls, exterior claddings, 
coverings for columns, coverings for firebacks, 
permanent forms, noise protection ceilings and 
walls, panels for fire protection, cladding panels for 
humid environments, panels for sound insulation, 
heat insulation and cold insulation (for construction 
purposes), panels for coverings for stable floors, 
ceilings of caissons, panels for ceilings, grid 
ceilings, metal products and sheet metal, either as 
single elements or in combination with cement, 
fibrous cement, concrete, stone, plaster, wood, 
synthetic materials, ceramics or fibers; fixing 
elements of metal and sheet metal for facades; 
catchment chambers, rain-water storage basins and 
drinking-water storage tanks of metal. 

Klasse:11 Ventilation installations. 
Klasse:19 Building materials, not of metal, namely flat and 

profiled sheets, mixed panels, corrugated sheets, 
slates in cement, concrete, plaster, wood and 
synthetic materials, partly reinforced with fibers; 
concrete tiles; ceiling and wall coverings, exterior 
claddings, coverings for columns, coverings for 
firebacks, permanent forms, noise protection walls 
and ceilings, panels used for fire protection, 
cladding panels for humid environments, panels 

allowing for sound insulation, heat insulating and 
cold insulation (for building), panels for coverings 
for stable floors, ceilings of caissons, panels for 
ceilings, grid ceilings, panels made out of wood 
particles, masonry, products in cement, fibrous 
cement, of concrete, stone, plaster, wood, synthetic 
materials, ceramics or fibers, either as single 
elements or in combination with metal or sheet 
metal; pressure pipes for collecting water, pipes 
used for ducting, pipes for waste-pipe installations 
for buildings, protective pipes for cables, ducts for 
cable protection, holders for cables, made of fibrous 
cement and synthetic materials; catchment 
chambers, rain-water storage basins and drinking-
water storage tanks not made of metal. 

Klasse:20 Fixing elements made of wood for facades. 
Klasse:21 Tubs and containers for flowers and plants made of 

fibrous cement and synthetic materials. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 0616757 
(151) Int.reg.dato: 1994.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.03.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201007678 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sew-Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Strasse 
42, 76646 BRUCHSAL, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Electric motors, brake motors, motor reducers, spur-

gear motor reducers, worm-gear motor reducers, 
spur-gear and worm-gear motor reducers, reducers, 
particularly spur-gear reducers, speed-change drive 
units, friction gears, worm-gear reducers, spur-gear 
and worm-gear reducers, couplings, brakes, 
particularly magnetic brakes, variable pulleys, V-
belts, large multi-groove V-belt pulleys, machine 
parts, namely snowmobiles (all the goods not for 
land vehicles); lifting devices, particularly chain 
hoists; parts of the aforementioned goods. 

Klasse:9 Electric and electronic apparatus and instruments for 
heavy current engineering, namely for conveyance, 
transformation, storage, adjustment and control as 
well as testing apparatus for the aforementioned 
goods, particularly for electronic control and 
adjustment devices for electric motors and for motor 
reducers; parts of the aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0657497 
(151) Int.reg.dato: 1996.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.03.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201008387 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOUCH 9 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 IIC-Intersport International Corporation GmbH, 
Wölflistrasse 2, 3006 BERN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Sport goggles and sunglasses. 
Klasse:18 All-purpose sports bags, travelling bags. 
Klasse:25 Clothes, shoes, headwear. 
Klasse:28 Sports equipment included in this class. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0729683 
(151) Int.reg.dato: 2000.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201008388 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sunlove 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dr.Bruno Scheffler Nachf. GmbH & Co KG, 
Senefelderstrasse 44, 51469 BERGISCH GLADBACH, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Sunblock products and cosmetic products for skin 

care. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0740861 
(151) Int.reg.dato: 2000.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2010.07.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200903057 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.03.26 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRANSYS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Strukton Groep NV, 2, Westkanaaldijk, 3606AL 
MAARSSEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:37 Building, renovation, maintenance, servicing and 

repair services for railways, railway installations, 
energy supply installations, railway equipment and 
railway infrastructure, including foundations, 
overhead wiring installations, traction equipment, 
energy supply equipment and control and safety 
installations; information on the above services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 0807394 
(151) Int.reg.dato: 2003.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.04.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201008390 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Joutsen Finland OY, Petsamonkatu 83, 11120 
RIIHIMÄKI, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:20 Pillows, sleeping bags, mattresses. 
Klasse:22 Down (feathers). 
Klasse:24 Blankets and sheets. 
Klasse:25 Outdoor clothing with filling. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0841933 
(151) Int.reg.dato: 2004.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.05.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201008142 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH, 
Industriestrasse 3, 3300 AMSTETTEN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Toilet cabins for railway rolling stock and land 

vehicles, in particular buses. 
Klasse:12 Gangways and interiors for rail vehicles and land 

vehicles, in particular buses, namely interior 
panelling, panelling for cabinets, door post covers, 
ceiling panels, partition walls and doors, luggage 
racks and wall panels. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

(111) Int.reg.nr: 0845329 
(151) Int.reg.dato: 2005.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.02.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201008393 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TILLBERG DESIGN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tillberg Design AB, Box 79, 26040 VIKEN, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:42 Architecture; design of interior decor; graphic arts 

designing. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0848115 
(151) Int.reg.dato: 2005.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201008394 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Multaler et Cie SA, 43 rue Victor Hugo, 92700 
COLOMBES, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Perfumery and cosmetics. 
Klasse:44 Beauty salon services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 0861925 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201008395 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Lomatuell 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lohmann & Rauscher International GmbH & Co KG, 
Westerwaldstrasse 4, 56579 RENGSDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Material for dressings, namely sterile cicatrizing 

gauze. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0898846 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.08.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201008398 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 Wo long. 

(730) Innehaver: 
 Wolong Electric Group Co Ltd, Nº. 378, rue de 

Shunjiang Ouest SHANDYU, ZHEJIANG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Electric generators; dynamos; motors and engines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0905454 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2009.12.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201007688 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.22 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Babyfirst 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ningbo Winwin Industrial Co Ltd, Yinzhou Investement 
& Business incubation of Ningbo, 315104 ZHEJIANG, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Pushchairs; safety seats for children (for vehicles); 

hand cars; covers for baby carriages; bicycles; 
hoods for baby carriages; security harness for 
vehicle seats; sun-blinds adapted for automobiles; 
air bags (safety devices for vehicles); upholstery for 
vehicles. 

Klasse:20 Cots; high chairs for babies; infant walkers; 
bassinettes; identification bracelets not of metal, for 
hospitals; cradles; cushions; pillows; sleeping bag; 
bolsters. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0923104 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201008148 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRECISE IN A WORLD THAT 
ISN'T 

(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 State Street Corp, One Lincoln Street, MA02111 
BOSTON, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:36 Funds investment. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 0926278 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201007936 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WEBHuman 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hannover Rückversicherung AG, Karl Wiechert Allee 
50, 30625 HANNOVER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:36 Insurance, namely, accident, medical, life and 

healthcare insurance underwriting; appraisals for 
accident, medical, life and healthcare insurance 
purposes; accident, medical, life and healthcare 
insurance premium rate computing; providing 
information in accident, medical, life and healthcare 
insurance matters; accident, medical, life and 
healthcare insurance administration; reinsurance, 
namely accident, medical, life and healthcare 
reinsurance underwriting; appraisals for accident, 
medical, life and healthcare reinsurance purposes; 
accident, medical, life and healthcare reinsurance 
premium rate computing; providing information in 
accident, medical, life and healthcare reinsurance 
matters; accident, medical, life and healthcare 
reinsurance administration. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0950319 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201006096 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.06.10 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Medikinet 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Medice Arzneimittel  Pütter GmbH & Co KG, Kuhloweg 
37, 58638 ISERLOHN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Preparations for treating attention hyperactivity 

disorder (ADHD) and hyperkinetic disorder. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0970016 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200910823 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.22 
(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: 
 Red, black. 

(730) Innehaver: 
 Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35, 

5831AN BOXMEER, NL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 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 coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire 
extinguishers; electronic apparatus and instruments 
for tracking and detecting animals and following 
them from a distance. 

Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; suture materials. 

Klasse:31 Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants 
and flowers; foods and non-medicinal food 
supplements for animals; malt. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; services provided 
by telephone marketing centres. 

Klasse:41 Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; educational services, training, 
seminars and congresses in the fields of veterinary 
medicine, animal health, veterinary medicines and 
vaccines. 

Klasse:42 Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis; 
design and development of computers and 
software. 

Klasse:44 Agriculture, horticulture and forestry services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 0986169 
(151) Int.reg.dato: 2008.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.08.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201008399 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(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: 
 Red and black. 

(730) Innehaver: 
 Mayoral Moda Infantil SA, La Orotava, 118 - Polg. San 

Luis, 29006 MALAGA, ES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:25 Ready-made clothing for women, men or children 

and footwear (except orthopedic footwear), 
headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0986811 
(151) Int.reg.dato: 2008.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 200816256 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.21 EM 006951206 
(540) Gjengivelse av merket: 

CWS-ClearWaterSystem 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Oase GmbH, Tecklenburger Straße 161, 48477 
HÖRSTEL-RIESENBECK, DE 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Pumps (machines and parts of machines); pumps 

for water and other liquids, sludge, suspended 
matter or floating materials on water surfaces; 
pumps for fountains, swimming pools, aquaria, 
water treatment systems, sprinkling devices; wet pit 
pumps, universal pumps, industrial pumps, acid-
resistant pumps, aquarium pumps, parts for the 
aforesaid pumps, hydraulic and pneumatic control 
apparatus for pumps, water conduits, swimming 
pools, fountains, water treatment apparatus, water 
filtering apparatus, water purification apparatus, 
fountains, water features or lighting; all aforesaid 
goods only in the field of gardens, ponds and 
aquaristics. 

Klasse:9 Electric aild electronic control apparatus for sanitary 
installations, water pipes, swimming pools and 
fountains, water treatment apparatus, water-filtering 
apparatus and water-purifying apparatus; electronic 
control apparatus for fountains, water features, 
lighting; all aforesaid goods only in the field of 
gardens, ponds and aquaristics. 

Klasse:11 Water conduits, overflows, swimming pools and 
fountains; water treatment apparatus, water filtering 
apparatus, all including control apparatus therefor; 
pond filters, aquaria filters, fountain filters, and parts 
for these goods; fountains and water features for 
public facilities, gardens, balconies and interior 
spaces; water fountains, nozzles, filtering 
equipment, fountain basins, lighting equipment, 
being parts for water fountains; pressurized water 
cleaning apparatus; UV lamps (not for medical 
purposes); sterilising lamps; pressurized water 
cleaning apparatus; fountain basins, filtering 
equipment and lighting equipment for all the 
aforesaid goods; all aforesaid goods only in the field 
of gardens, ponds and aquaristics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 0987419 
(151) Int.reg.dato: 2008.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.11.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201008595 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SANVIGILIO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Cavit Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali Del 
Trentino Soc Coop, Via del Ponte, 31, 38040 RAVINA 
(TRENTO), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers), in particular 

wine, sparkling wine, distilled beverages and 
liqueurs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0991483 
(151) Int.reg.dato: 2008.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 200901665 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.02.19 
(300) Søknadsprioritet: 2008.07.21 AU 1252504 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Glaetzer Wines Pty Ltd, 34 Barossa Valley Way, SA 
5352 TANUNDA, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:33 Wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0992021 
(151) Int.reg.dato: 2008.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.08.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201007940 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(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: 
 White and red. 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "LESCON" is written in 

red colour and with a white background, above the 
word "LESCON" is a symbol of a stylized letter "L" 
character, in upward and downward position joined 
together. 

(730) Innehaver: 
 Aydin Erbay, Senlikkoy Mah. Catal Sok. No: 3 Florya 

ISTANBUL, TR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:18 Worked and unworked leather, animal skins, 

imitations of leather, linings of leather for boots and 
shoes, leathers for lining, goods made of leather 
and imitation leather, namely bags, valises, wallets, 
portfolios, bags for carrying baby, boxes and chest 
of leather or stout leather, card cases, empty toilet 
bags, empty tool bags, key cases, pouches, 
rucksacks, briefcases, shopping bags, school bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness 
fittings, saddles, stirrups, saddle straps. 

Klasse:25 Clothing, underclothing and outer clothing, namely, 
clothing of knitted fabric; denim clothing; clothing of 
leather; casual wear; clothing for sport, bath clothes 
and beach clothes; underclothes, undershirts, 
underpants, brassieres, petticoats, camisoles, 
vests, bodies, corsets, dressing gowns, night 
gowns, topcoats, overcoats, hooded overcoats, light 
overcoats, rain coats, trench coats, coats, jackets, 
trousers, skirts, dresses, waistcoats, shirts, tee-
shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters, 
blouses, shorts, bermuda shorts, overalls, frocks, 
school uniforms, socks, footwear, namely, shoes, 
top boots, boots, slippers, bootees and parts 
thereof, sports shoes and studs thereof, parts of 
shoes namely, non-slipping devices for shoes, 
heelpieces for shoes, welts for shoes, shoe-uppers, 
headwear, namely, headgears, hats, berets, caps, 
babies' clothing included in this class, namely, 
babies' diapers of textile, very soft undershirts for 
babies, nylon underpants for babies, accessories, 
namely, suspenders, detachable collars clothing, 
bandanas, garters, belts, neckties, bow ties, muffs, 
gloves for clothing, shawls, arm bands, headbands, 
headscarves, wristbands. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 0996392 
(151) Int.reg.dato: 2008.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.12.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201008598 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIOCOL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 viocol 

(730) Innehaver: 
 VIOTROS - Industry of Foodstuff - Preparations & 

Treatment of Milk Industrial and Commercial Societe 
Anonyme trading as VIOTROS AVEE, Block 31, DA 13 
Phase B, Industrial Area of Sindos Echedoros 
Municipality, 57022 THESSALONIKI, GR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Cheese, milk and milk products; oil and edible fats; 

cheese with fat of plant origin. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0996808 
(151) Int.reg.dato: 2009.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 200903548 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.04.09 
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.24 CH 583629 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOLVAD 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations, vaccines, diagnostic 

preparations for medical use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0999192 
(151) Int.reg.dato: 2009.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200904492 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.05.07 
(300) Søknadsprioritet: 2008.08.21 CH 582834 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIX SIS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 SIX Group AG, c/o SIX Swiss Exchange AG, 
Selnaustrasse 30, 8001 ZÜRICH, CH 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing information, data, sound 
and images; data processing equipment, 
computers, electronic organisers, equipment for the 
transmission and communication of information; 
radio-paging apparatus, cellular telephones; 
computer programs; programs for verifying the 
authenticity of access codes and digital signatures; 
software for use in the field of financial and stock 
exchange trading; pre-recorded magnetic, 
electronic and optical data carriers; electronic cards 
(containing commercial information); recorded and 
downloadable computer programs and recorded 
and downloadable software; electronic vouchers; 
downloadable data and information; cards, 
magnetic, optical, with memory or microchip contact 
or non contact (radio frequency, infra-red or other), 
disposable or rechargeable, for pre-paid or post-
paid use, whether containing one or several 
electronic purses or not, available for applications of 
all kinds and especially for micro access control, 
relay control, loyalty schemes; cash registers. 

Klasse:36 Financial, banking, monetary and real estate affairs 
and services; services relating to financial, banking 
and monetary affairs; issuing of securities; clearing 
services; stock exchange services, electronic stock 
exchange services; stock market quotations; 
financial services, namely creating, developing and 
issuing financial instruments (especially securities, 
options, bonds, futures, forwards and futures 
contracts); determination and calculation of indices 
relating to stock exchange securities, raw materials 
and securities; provision of information on stock 
markets, financial services in the area of research, 
development, consulting and monitoring related to 
stock exchange indices; definition, maintenance 
and calculation of share indices; provision of 
information and data relating to stock exchanges; 
development of stock exchange, financial and other 
economic indices; provision of financial information 
and data relating to companies and the economy; 
issuing, distribution, settlement, refunding of 
vouchers, tickets, coupons, counterfoils, pre-paid or 
debit/credit cards or any other means of payment, 
especially via computer networks, enabling 
payment to be organised for any product or service 
supplied, and related services; electronic payment 
services, credit card services; credit card services 
with electronic payment functions by means of bank 
cards, customer cards or cheques; deposit of 
securities and precious metals, acceptance of 
deposits (including delivery of guarantee 
certificates) and of fixed term deposits; lending of 
investment funds and discounting of bills of 
exchange; operations on domestic bills of 
exchange; establishment of guarantees for bonds 
and issuing guarantees for bills of exchange; 
lending and borrowing stocks, deposit services for 
securities, precious metals and valuable objects; 
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exchanging money; management of operations on 
financial futures instruments; management of 
capital, securities and credit cards; leasing of real 
estate; debt collecting; operations on foreign bills of 
exchange; buying and selling of securities; 
operations on forward securities such as contracts 
on indices, option contracts and forward operations 
on foreign markets; services for sale and purchase 
of securities provided by traders working on 
commission, brokers or agents; management of 
sales and purchases of securities on financial 
markets provided by traders working on 
commission, brokers or agents, operations on 
forward securities such as contracts on indices or 
option contracts; management of sales and 
purchases of securities on foreign markets provided 
by traders working on commission, brokers or 
agents, operations on forward securities on foreign 
markets; guarantees for issuing securities; selling 
securities; recovery or sale of securities; financial 
consulting relating to all the above. 

Klasse:42 Creation and updating of computer programs, data 
processing programs; development of payment 
means and electronic payment systems; technical 
consulting relating to all the above; computing 
services, namely research, development, consulting 
and supervision relating to computer use and 
creation of data processing programs; analyses of 
computer systems; computer rental; electronic data 
recovery; technological consulting in the fields of 
electronic settlement of commercial transactions, of 
payment systems; professional consulting services 
for banks and teleinformatics companies in the field 
of electronic signatures and in the field of 
identification; encryption and decryption of 
information; consulting regarding computers and 
software; certification of systems and organisations 
in the fields of electronic transfers, of systems for 
payment, for recording, transmission, processing 
and storage of information; cryptographic services; 
encryption of electronic and optical transmissions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1000998 
(151) Int.reg.dato: 2009.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200905266 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.05.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BELCOR 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Albuquerque & Freitas SA, Av. Infante D. Henrique, 20, 
3510-070 VISEU, PT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:19 Calcareous stones; building materials (non-

metallic); buildings not of metal; non-metallic 
transportable buildings; building timber; semi-work 
wood; rock (natural); artificial stone; limestone; 
building stone; slag stone; road coating materials; 
linings, not of metal for building; stained glass 
windows; slate; wood panelling. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1007920 
(151) Int.reg.dato: 2009.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200908084 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.13 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRADING IQ 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 CMC Markets UK Plc, 66 Prescot Street, E18HG 
LONDON, GB 

(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Computer programs and software; computer 

programs and software relating to finance, 
investments, pensions and insurance. 

Klasse:36 Financial services relating to trading, advising, 
managing and dealing in financial derivatives 
including but not limited to margined transactions; 
financial derivatives brokerage; financial services 
relating to commodity futures, commodity options 
and options on commodity futures, contracts for 
differences (including spread bet and rolling spot 
forex contract), futures, options, rights to or interest 
in investments, shares, spread bet, index, index 
baskets, forex exchange and structured investment 
products based on financial derivatives; financial 
services provided over the Internet and telephone; 
provision of financial information; provision of 
financial database services relating to financial 
services; provision of pricing information about 
financial services relating to foreign exchange, 
contracts for differences, futures, options and 
spread bets; asset management involving contracts 
for differences, futures, options and spread bets. 

Klasse:41 Adult education services relating to accounting, 
banking, commerce and financial services; 
business education services; computer-based 
educational services in the field of accounting, 
banking, commerce and financial services; 
educational services related to computer software 
and computer systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1010671 
(151) Int.reg.dato: 2009.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 200909345 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EC-2 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Peek Traffic BV, Basicweg 16, 3821BR 
AMERSFOORT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:42 Design and development of computer software and 

hardware; computer programming; development 
(design) of the products mentioned in class 9. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  



internasjonale varemerkeregistreringer 2010.11.15 - 46/10

 

57 
 

(111) Int.reg.nr: 1012491 
(151) Int.reg.dato: 2009.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200909862 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.01 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Temsa Global Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Mersin 
Yolu Üzeri, 10. Km SEYHAN-ADANA, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Land vehicles, motors and parts for land vehicles; 

bicycles and their bodies, handle bars for bicycles, 
mudguards; vehicle cases, dump cases, tractor 
trailers, frigorific cases, fitting equipments for 
trailers, dampers for vehicles, lifting equipments; 
vehicle seats, head-rests for vehicle seats, safety 
seats for children, for vehicles, seat covers for 
vehicles, covers for vehicles, sun-blinds adapted for 
automobiles; signals for vehicles and arms for 
direction signaling, windscreen wipers, arms for 
windscreen wipers; inner tubes and tires for vehicle 
wheels, tubeless tires for vehicles, tire repair sets, 
patches for repairing tubes, patches for weld, 
valves for vehicle tires; windows for vehicles, safety 
windows for vehicles, rearview mirrors and side-
mirrors for vehicles; chains for anti-skidding, wire 
ropes, skids; luggage carriers for vehicle, bicycle 
and ski carriers, saddles for bicycles, cycles or 
motorcycles; pumps for inflating tire; burglar alarms 
and horns for vehicles; safety belts for vehicle 
seats, air bags for passengers; baby carriages, 
wheelchairs, perambulators; hand cars, shopping 
trolleys, one or multiple-wheeled hand cars, 
wheeled carriers for household goods; railway 
vehicles, locomotives, trains, tramcars, railway cars, 
aerial conveyors, chairlifts; sea vehicles and their 
parts other than motors and machines; air vehicles 
and parts than other than motors and machines. 

Klasse:35 Advertisement agency services, advertisement 
office services, advertisement and announcement 
services via television, radio, and mail, preparation 
of advertisement columns services, distribution of 
advertisement materials services, organization of 
exhibitions and fairs for commercial and 
advertisement purposes, modeling for 
advertisement and sale purposes services, 
marketing studies services, information services 
related to marketing, sale increase (promotion) 
services, shop window decoration and arrangement 
services, polling services, public relations services; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view the goods. 

Klasse:37 Construction services, rental of construction tools 
and appliances and work machines; cleaning 
services; disinfecting services; pesticide services; 

rental of cleaning appliances and machines; land 
vehicle maintenance and repair services; sea 
vehicle maintenance and repair services; ship 
construction services; air vehicle maintenance and 
repair services; furniture upholstery repair services, 
renovation services; heating, ventilating and water 
appliance mounting (installation), maintenance and 
repair services; clothing maintenance and repair 
services; installation, maintenance and repair 
service of industrial machines and apparatus, office 
machines and apparatus, communication 
apparatus; installation, maintenance and repair 
service of electrical and electronic apparatus; watch 
repair services; mining, extraction services; shoe, 
bag and belt repair services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1013017 
(151) Int.reg.dato: 2009.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200910076 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Lux concerts.events GmbH & Co KG, Sudenburger 
Wuhne 19-30, 39112 MAGDEBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images. 
Klasse:13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 

fireworks. 
Klasse:41 Sporting and cultural activities and entertainment. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2010.11.15 - 46/10

 

58 
 

(111) Int.reg.nr: 1013608 
(151) Int.reg.dato: 2009.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200910339 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.28 EM 008454175 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(550) Merkekategori: Fellesmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser: 

 Section 1 Name and Registered Office 
Badischer Wein GmbH - hereinafter briefly referred to 
as "BW" - has its registered office in Freiburg, 
Merzhauser Straße 115, Germany. 
 
Section 2 Object of BW 
BW is an association of wine producers and wine 
distributors from Baden. The object of BW is the 
advertisement for the sale of wines from Baden and the 
carrying out of business transactions for the purpose of 
selling wines from Baden. The company may take any 
measures which are suitable to promote the purpose of 
the company. 
 
Section 3 Partners of BW 
BW has two partners, more specifically the registered 
cooperative Weinwerbezentrale Badischer 
Winzergenossenschaften eG, Karlsruhe, Germany, and 
the holding company under civil law Weinwerbung 
Beteiiigungsgesellschaft bürgerlichen Rechts, Freiburg, 
Germany. 
 
Section 4 Representation 
The company has one or more managing directors 
which are appointed or dismissed by the shareholders' 
meeting. If only one managing director has been 
appointed, he shall represent the company alone. If 
several managing directors have been appointed, the 
company shall be represented by two managing 
directors jointly, and even if several managing directors 
have been appointed, one or more managing directors 
may be granted the right of sole power of 
representation. 
 
Section 5 Condition for the Membership 
Solely members of the registered cooperative 
Weinwerbezentrale Badischer 
Winzergenossenschaften eG, Karlsruhe, and partners 
of the holding company under civil law Weinwerbung 
Beteiligungsgesellschaft bürgerlichen Rechts, Freiburg, 
may be members of the Trademark Association. 
 
Section 6 
Circle of Authorized Persons. Conditions of Use 
BW allows all members of the registered cooperative 
Weinwerbezentrale Badischer 
Winzergenossenschaften eG, Karlsruhe, and all 
partners of the holding company under civil law 
Weinwerbung Beteiligungsgesellschaft bürgerlichen 
Rechts, Freiburg, to use the collective trademarks filed 
or registered for BW on all written matter (printed 
matter, business papers, letter sheets, invoices, 
packagings, bottle labels, advertising products, 
advertising brochures etc.) and bottle caps. 
 

Section 7 
Obligations of the Parties In Case of a Trademark 
Infringement 
In case third parties Interfere with the right of the 
members of the registered cooperative 
Weinwerbezentrale Badischer 
Winzergenossenschaften eG, Karlsruhe, or of the 
partners of the holding company under civil law 
Weinwerbung Beteiligungsgesellschaft bürgerlichen 
Rechts, Freiburg, to use the collective trademarks, BW 
undertakes to take action against these third parties. 
 
Section 8 Infringement of the Right to Use 
BW may withdraw the permission to use from the 
members of the registered cooperative 
Weinwerbezentrale Badischer 
Winzergenossenschaften eG, Karlsruhe, and from the 
partners of the holding company under civil law 
Weinwerbung Beteiligungsgesellschaft bürgerlichen 
Rechts, Freiburg, in case of a contravention of this 
Regulation Governing the Use. 
In case of a withdrawal, any further use is prohibited. 
 
Section 9 Assignability 
The power granted to the members of the registered 
cooperative Weinwerbezentrale Badischer 
Winzergenossenschaften eG, Karlsruhe, and to the 
partners of the holding company under civil law 
Weinwerbung Beteiligungsgesellschaft bürgerlichen 
Rechts, Freiburg, to use the collective trademark shall 
not be assigned to third parties, either natural person or 
corporate body. 
 
Section 10 Severability 
Should any of the provisions of the present Regulation 
be invalid or void, this shall not affect the validity of the 
remaining provisions of the Regulation. If such case 
arises, the invalid provision shall be replaced with a 
legally permissible provision which best possibly serves 
to achieve the purpose of the Regulation. 

(730) Innehaver: 
 Badischer Wein GmbH, Merzhauser Str. 115, 79100 

FREIBURG, DE 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers); wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1013754 
(151) Int.reg.dato: 2009.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 200910375 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2008.12.30 DE 30 2008 080 

787.3/02 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLEXTOOL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse  67, 40589 
DÜSSELDORF, DE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 

rust, coatings for use in industry, included in this 
class. 

Klasse:4 Technical oils and greases; lubricants. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1021833 
(151) Int.reg.dato: 2009.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.11.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201004574 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.29 
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.28 US 77859336 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the letters EFX outline with a 
border and whereas the top of letter F and the left side 
of the letter X are connected. 

(730) Innehaver: 
 EFX Performance Inc, 26895 Aliso Creek Road, B-18, 

CA92656 ALISO VIEJO, US 
(740) Fullmektig: 

 Van Dorn Marshak Law Offices, 3500 W. Olive Avenue, 
Suite 300, 91505 BURBANK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:14 Bracelets; charity bracelets; jewellery and watches; 

jewelry; rubber or silicon wristbands in the nature of 
a bracelet. 

Klasse:16 Advertising signs of paper or cardboard; paper 
hang tags; printed holograms. 

Klasse:24 Printed textile labels; textile labels. 
Klasse:25 Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, hats 

and caps, athletic uniforms. 
Klasse:35 Provision of space on websites for advertising 

goods and services; online wholesale and retail 
store services featuring sporting goods, apparel, 
headwear, jewelry, wristbands, headbands, 
accessories; operating an online shopping site in 
the field of sporting goods, apparel, headwear, 
jewelry, wristbands, headbands, accessories. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1024432 
(151) Int.reg.dato: 2009.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.11.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201007945 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CORSET 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ednolitchno Drujestvo S Ogranitchena Otgovornost 
Finanskonsult, Altzeko str. 16, 4000 PLOVDIV, BG 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers). 
Klasse:34 Tobacco; smokers' articles; matches. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1027973 
(151) Int.reg.dato: 2010.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.01.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201008600 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Split oval design. 
(730) Innehaver: 

 Schrader-Bridgeport International Inc, 205 Frazier 
Road, 24517 ALTAVISTA, VIRGINIA, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Valves for tire pressure monitoring systems. 
Klasse:12 Pneumatic tire valves; tire valves for motor vehicles; 

tire valve casings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1033854 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201004022 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEYONCÉ HEAT RUSH 
(541) Merket er et ordmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the word BEYONCE with accent 
on the E and the words HEAT RUSH. 

(730) Innehaver: 
 BGK Trademark Holdings LLC, 9th Floor 450 Roxbury 

Drive, CA90210 BEVERLY HILLS, US 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Perfumery, essential oils, soaps, cosmetics, and hair 

lotions. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2010.11.15 - 46/10

 

61 
 

(111) Int.reg.nr: 1034465 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201004241 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.22 
(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: 
 Red and blue. 

(730) Innehaver: 
 Officeday Finland OY, Väinö Tannerin tie 3, 01510 

VANDA, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 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 coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; dispensing machines, 
including dispensing machines for office supplies. 

Klasse:16 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. 

Klasse:35 Wholesale and retail services of office machines 
and equipment and supplies; retail services via 
electronic means; rental of copying machines, 
vending machines, dispensing machines for office 
supplies, office machines and equipment and 
supplies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1035814 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201004755 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.05.06 
(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: 
 Yellow, green, orange and wine-red. , Yellow: top of 

rue, green: leaf on right top side, orange: middle part of 
rue and banner, wine-red: bottom part of rue. 

(730) Innehaver: 
 Technolit GmbH, Industriestaße 8, 36137 

GROßENLÜDER, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry; horticulture chemicals, excepts fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; chemicals 
for forestry, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; agricultural chemicals, 
except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides. 

Klasse:2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; aluminium 
paints; primers; wood coatings (paints); oils for the 
preservation of wood; anti-corrosive preparations; 
red lead; protective preparations for metals; anti-rust 
greases; anti-rust preparations for preservation; anti-
rust oils. 

Klasse:5 Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; biocides; anti parasitic preparations; 
pesticides; slug exterminating preparations; 
insecticides; insect repellents; larvae exterminating 
preparations; weedkillers; anticryptogamic 
preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1037459 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201005346 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.05.20 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MyCALYPSO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 
OBERKOCHEN, DE 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Three-coordinate measuring machines and parts 

thereof; software to be used in the metrology field. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1037957 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201005558 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.05.27 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

4711 Aqua Mirabilis 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mäurer & Wirtz GmbH & Co KG, Zweifaller Strasse 
120, 52224 STOLBERG, DE 

(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Bleaching preparations and other substances for 

laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, hair lotions, dentifrices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1038601 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201005794 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.06.03 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.22 FR 09/3700535 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet 

for: 
 Orange (Pantone 158 C) and gray (Pantone 423). 

(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain Glass France, "Les Miroirs" - 18, avenue 

d'Alsace, 92400 COURBEVOIE, FR 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; photovoltaic elements; 
elements of photovoltaic roofing and thermo-solar 
hybrid modules; photovoltaic solar modules for 
generating electricity; light sensors and photovoltaic 
solar panels for generating electricity. 

Klasse:11 Apparatus and installations for producing 
photovoltaic energy; apparatus and installations to 
produce energy using solar energy; panels for 
collecting solar heat. 

Klasse:19 Construction materials, not of metal, namely 
building glass, vitreous claddings for walls and side 
walls as well as roofing covering material and 
roofing elements incorporating photovoltaic 
elements; non-metallic roofing including solar cells. 

Klasse:37 Installation, maintenance and repair services 
adapted to solar collectors, solar panels, 
photovoltaic panels and solar cell modules for 
electricity generation; installation and maintenance 
of solar collectors for heating; solar heating 
installations; installation of solar furnaces. 

Klasse:42 Scientific and technological services in the solar 
energy and photovoltaic sectors; technical analysis 
services and research services in the solar energy 
and photovoltaic sectors; development of technical 
installation projects for the generation of solar 
energy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1039737 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201006342 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.06.17 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIDEOWAVE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Bose GP, Castleblayney Road CARRICKMACROSS, 
CO. MONAGHAN, IE 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1041787 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201007141 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.12 DK VA 2009 03388 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dragsbæk A/S, Simons Bakke 46, 7700 THISTED, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 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. 

Klasse:30 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. 

Klasse:31 Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals, malt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1042682 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201007433 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.12 DE 30 2009 066 

280.0/34 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born-
Strasse 4, 22761 HAMBURG, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:34 Tobacco, whether manufactured or 

unmanufactured; tobacco products (included in this 
class); cigarettes; cigars; tobacco substitutes, none 
being for medicinal or curative purposes; matches 
and smokers' articles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1042711 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201007441 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.15 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

COREFLOW 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 ProstaLund Operations AB, Box 477, 75106 UPSALA, 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:10 Medical apparatus and instruments for urological 

treatment and for the heat treatment of body tissue; 
catheters, treatment catheters and stents, all of 
which for urological purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1043440 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201007798 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tokaido Holdings Co Ltd, OKANO BLDG. 1-4-11, 
Hongo, Bunkyo-ku, 113-0033 TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:25 Clothes for sports; judo, taekwondo and karate 

suits; boots for sports; boots for use in martial arts; 
belts for use in martial arts. 

Klasse:28 Gymnastic and sporting equipment; boxing gloves; 
gymnastic and physical training apparatus and 
equipment; sports equipment; equipment for use in 
martial arts; bags adapted to carry sporting 
equipment. 

Klasse:41 Educational and instruction services relating to arts, 
crafts, sports or general knowledge; organization, 
management or arrangement of karate 
competitions; providing sports facilities; rental of 
sports equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1043446 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201007799 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEXOSHEET 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Eurenco, 12, Quai Henri IV, 75004 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:13 Sheet explosives. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1044109 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201007910 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

MARQUANT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Jula Postorder AB, Box 363, 53224 SKARA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:8 Shavers. 
Klasse:9 Television apparatus, radios, video recorders, stereo 

equipment, DVD player, car stereo equipment, 
loudspeakers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044206 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201008033 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.09 EM 8906521 
(540) Gjengivelse av merket: 

GARANT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 
Haberlandstrasse 55, 81241 MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Machines and machine tools for metalworking, 

woodworking and plastic processing, in particular 
battery machines, drilling machines, angle grinders, 
hand-held sawing machines, belt sanding machines, 
core drilling machines, compressed air machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044247 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201008040 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.04 DE 30 2010 0133 

79.1/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

LONSELOR 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry, especially plant fortifying preparations, 
plant growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, surfactants, 
natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. 

Klasse:5 Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 

Klasse:31 Agricultural, horticultural and forestry products as 
well as grains and cereals not included in other 
classes; seeds; foodstuffs for animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044249 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201008042 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEC CARBON 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Sec Carbon Ltd, 6th Floor, Amagasaki Front Bldg., 1-2-
6 Shioe, 661-0976 AMAGASAKI-SHI, HYOGO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Graphite for batteries, graphite for industrial 

purposes, filtering materials made of graphite, 
carbon, chemical products, filtering materials made 
of carbon. 

Klasse:7 Semiconductor manufacturing devices, electric 
brushes made of graphite being parts of machines, 
electric brushes being parts of machines, 
mechanical elements (not for land vehicles). 

Klasse:9 Electrodes for electric furnace steel making, 
electrodes for non ferrous smelting and refining, 
electrodes for electrolyzing, graphite electrode for 
discharge machining, cathode block for aluminium 
smelting, electrodes. 

Klasse:11 Heating elements for industrial furnaces, gas inlets 
for industrial furnaces used for non ferrous smelting 
and refining, distilling plants, heat exchangers. 

Klasse:19 Carbon fiber materials for building or constructing 
only, refractory materials for metallurgical 
industries, ceramic materials for building only, 
bricks and refractory materials (building materials). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1044434 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201008073 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.27 FR 10/3.733.442 
(540) Gjengivelse av merket: 

FASHION WORK 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Shampoos; cosmetic products for hair care, namely 

gels, mousses, balms, creams, waxes, serums, 
lotions; hair care and styling products in the form of 
aerosols; hair spray; hair dyes and bleaching 
products; hair waving and setting products; essential 
oils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044459 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201008081 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.05 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Beheers en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV, De 
Geerden 14, 53334LE VELDDRIEL, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Parts and components of vehicles namely systems 

for folding up and fixing chairs in the interior of 
buses including wheelchair buses, taxi buses, 
delivery vans, moving vans as well as cassettes 
with rolled-up safety belts for the fixing of for 
example wheelchairs in wheelchair buses and taxi 
buses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044460 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201008082 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.17 LI 15559 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er et  tre-dimensjonalt 
(730) Innehaver: 

 Nemiroff Intellectual Property Establishment, Städtle 
31, 9490 VADUZ, LI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1044759 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201008258 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.22 FR 09/3700360 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet 

for: 
 Gray (pantone Cool Gray 9 C) and yellow (Pantone 

109C). , Letters in gray Pantone Cool Gray 9 C; disk in 
yellow Pantone 109 C. 

(730) Innehaver: 
 Latty International, 57bis rue de Versailles, 91400 

ORSAY, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Common metals and their alloys; building materials 

of metal; buildings, transportable, of metal; railway 
material of metal; non-electric cables, wires and 
locksmithing; hardware of metal, small; pipes of 
metal; foils for gaskets of metal; metallic waterproof 
packings, metallic waterproof gaskets, mechanical 
waterproof packings, water-tight rings of metal. 

Klasse:17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
tubes, not of metal; plastic sheeting for agricultural 
purposes; foils of metal for insulating; insulated 
gloves, tape and band or varnish; asbestos 
packing, braided packing and sheaths for sealing, 
insulating tape and band; gaskets, sheeting and 
braided packing for joints; gaskets and waterproof 
packings, expansion joint fillers, sheeting for 
gaskets not of metal, water-tight rings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044773 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201008263 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.30 IT TO2009C004013 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Met SpA, Via Piemonte, 13, 23018 TALAMONA (SO), 
IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Protective helmets, clothes or garments and 

goggles, particularly for sport, cycling, water sports, 
ski, snow-boarding, skate-boarding, skating and 
hockey; protective clothes or garments and 
protection devices to be worn, for personal use; 
goggles, sun goggles and sport goggles; clothes or 
garments, knee pads, elbow guards, gloves and 
equipments for protection against accidents; 
devices for protection of the back; accessories, 
parts and outfits for such products. 

Klasse:25 Clothing articles such as headgears, hats and caps, 
shoes, sport shoes, boots, jackets, sport jackets, 
heavy jackets, windcheaters, pants, jeans, vests, T-
shirts, button-neck sweaters, sweaters, pullover, 
sweatshirts, waterproof clothing articles, cyclist 
clothing articles, shirts or blouses, swimsuits, 
underwear, belts, shawls, gloves, visors, scarves to 
be worn. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1044801 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201008266 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(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: 
 Green and white. 

(730) Innehaver: 
 Cit-Cit Kuruyemis ve Gida Sanayi ve Ticaret Limited 

Sirketi, Çar&#351;i Mah. Yal&#305;han Sokak No.15 
TRABZON, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Nuts, dried fruits, dried fruit pulps. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044806 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201008270 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(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: 
 Blue and turquoise. 

(730) Innehaver: 
 Siegle + Epple GmbH & Co KG, Lotterbergstrasse 5, 

70499 STUTTGART, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; cables and 
wires of common metal (not for electrical purposes); 
ironmongery and small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; goods of common metal 
not included in other classes. 

Klasse:7 Pumps, ventilators, fans, compressors and 
pressure vessels for the use and transportation of 
liquid and gas media, such as water, air, steam and 
industrial gases not included in other classes; 
machines for building services engineering, clean 
room engineering and process engineering. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; machines for airing 
and de-airing as well as heating, cooling and air 
conditioning of rooms. 

Klasse:37 Building construction; installation services. 
Klasse:42 Scientific and technological services and research 

and design relating thereto; design and 
development of computer hardware and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1044807 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201008271 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.12 DE 30 2009 066 

865.5/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORBEOS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Osram GmbH, Hellabrunner Strasse 1, 81543 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; laser not for medical 
purposes; electric supply and control apparatus for 
lighting; light emitting diodes, including organic light 
emitting diodes, laser diodes, especially power 
laser diodes, laser for material processing, namely 
semiconductor power laser diodes, semi-conductor 
components, light conductors, optoelectronic 
couplers, optical sensors, light barriers, light-
emitting diode modules (i.e. modules designed from 
light emitting diodes, also organic light-emitting 
diodes with light functions), displays (also organic 
displays) in light-emitting diode technology 
(included in this class); parts of all the aforesaid 
goods (included in this class). 

Klasse:11 Lighting apparatus, especially electric lamps and 
luminaries; lighting apparatus and lighting 
equipment and lighting apparatus, lighting 
apparatus and lighting systems on basis of light 
emitting diode (LED) technology, including organic 
light emitting diode technology, LED lamps and 
LED luminaries (included in this class) and their 
parts; lighting systems and their parts on LED 
basis. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044811 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201008272 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(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: 
 Orange, beige, mauve, olive green, green and brown. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The Morro Fortress of Havana; the English translation 

of the word "Morro" is "mount" or "hill". 
(730) Innehaver: 

 Corporacion Habanos SA, Avenida 3ra. No. 2006 e/. 20 
y 22, Miramar, Playa CIUDAD DE LA HABANA, CU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Retailing of tobacco, including cigars, cigarettes, 

small cigars; matches and accessories for smokers 
in stores and by electronic means. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1044812 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201008273 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.15 BX 1201453 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Stichting Halal Voeding, en Voedsel en Halal, Voeding 
en voedsel, Keuringsdienst BV, Fijnjekade 225, 
2521DT HAAG, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:41 Education; providing of training; entertainment, 

sporting and cultural activities. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044813 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201008274 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.14 SE 2009/10031 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLOBAL BLUE - IT PAYS TO 
LOOK FURTHER 

(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Global Blue Holdings AB, Box 200, 43123 MÖLNDAL, 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Magnetic charge cards and credit cards, computer 

software. 
Klasse:16 Printed matter, cheques, non-magnetic charge 

cards and credit cards; writing materials and office 
requisites (except furniture); teaching materials 
(except apparatus). 

Klasse:35 Advertising, namely marketing of merchant's goods 
and services abroad through distribution of printed 
matter and discount cards; business management, 
business administration. 

Klasse:36 Financial services, namely arranging and providing 
for the refund of value-added tax for tourists. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044814 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201008275 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(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: 
 Black and light blue. , The color black appears in the 

word 'TrekSta', light blue appears in the word 'LIGHT'. 
(730) Innehaver: 

 Treksta Inc, 1549-2 Songjeong-dong, Gangseo-gu 
BUSAN, KR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:18 Bags; bags for climbers; boston bags; bags for 

sports; carry-all bags; bags for campers; hiking 
bags; hip sacks; alpenstocks. 

Klasse:25 Footwear; mountaineering boots; work boots; 
climbing clothes; socks; caps [headwear]; belts 
(clothing); part and accessories of footwear 
included in this class; clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1044815 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201008276 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Pelit Cikolata ve Gida Sanayi Anonim Sirketi, Evren Oto 
Sanayi Sitesi Kar&#351;&#305;s&#305;, Esenyurt 
ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:30 Confectionery goods, chocolate, chocolate bars, 

puddings, sugar or chocolate coated pastilles, 
cream cakes, pastry products, muffins, cookies, 
dairy sweets, pastries, sweets, fruit sweets. 

Klasse:43 Services for providing foods and drink, including 
restaurant and cafe services, drink catering. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044830 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201008279 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.18 CH 602516 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Opus One SA, 312, route de St-Cergue, 1260 NYON, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:41 Entertainment, sporting and cultural activities, 

advice in and/or organization of cultural, sporting, 
artistic events particularly concerts and shows. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044841 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201008281 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.23 KR 4020090063584 
(540) Gjengivelse av merket: 

NAVIBOT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, 
Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Robotic vacuum cleaners for household purposes, 

electric washing machines, electric vacuum cleaners, 
electric vacuum cleaner bags, brushes for electric 
vacuum cleaners, electric mixers for household 
purposes, dish washing machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1044842 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201008282 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(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: 
 Blue, orange and green. 

(730) Innehaver: 
 Compagnie Gervais Danone, 17, Boulevard 

Haussmann, 75009 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Milk, powdered milk, flavored jellified milk and 

buttermilk; dairy products, namely milk desserts, 
yogurts, drinkable yogurts, soft white cheeses, 
beverages mainly consisting of milk or dairy 
products, milk beverages, milk predominating, milk 
beverages containing fruits; plain or aromatized 
fermented dairy products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044859 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201008284 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.16 CN 7918522 

2009.12.17 CN 7923115 
2009.12.17 CN 7923139 

(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shenzhen Coship Electronics Co Ltd, A6/F, Rainbow 
Technology Building, 5th Industrial District, Hi-tech 
Industrial Park, Northern Section, Nanshan District 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Global positioning systems; computer peripheral 

devices; computers; modems; satellite navigational 
apparatus; processors (central processing units); 
electronic notice boards; theft prevention 
installations, electric; remote controllers for 
household purposes; set-top boxes; electronic tags 
for goods; alarms; navigational instruments; 
monitoring apparatus; walkie-talkies; portable 
telephones; camcorders; computer software, 
recorded; computer programs; intercommunication 
apparatus; mobile phones; television apparatus; 
audio players; amusement apparatus adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
aerials; electronic pocket translators. 

Klasse:38 Telephone services; communications by telephone; 
electronic bulletin board services 
(telecommunications services); cable television 
broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by computer terminals; electronic 
mail; information about telecommunication; paging 
services (radio, telephone or other means of 
electronic communication); telex services; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; telecommunications routing and 
junction services; teleconferencing services; 
providing user access to a global computer network 
(service providers); radio broadcasting; television 
broadcasting; television broadcasting; computer 
aided transmission of messages and images; 
message sending; providing telecommunication 
channels for teleshopping services. 

Klasse:42 Technical project studies; industrial design; hosting 
computer sites (Web sites); updating of computer 
software; consultancy in the field of computer 
hardware; maintenance of computer software; 
computer software design; data conversion of 
computer programs and data (not physical 
conversion); computer systems analysis; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1044860 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201008285 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.16 CN 7918521 

2009.12.16 CN 7920165 
2009.12.16 CN 7920221 

(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shenzhen Coship Electronics Co Ltd, A6/F, Rainbow 
Technology Building, 5th Industrial District, Hi-tech 
Industrial Park, Northern Section, Nanshan District 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Global positioning systems; computer peripheral 

devices; computers; modems; satellite navigational 
apparatus; processors (central processing units); 
electronic notice boards; theft prevention 
installations, electric; remote controllers for 
household purposes; set-top boxes; electronic tags 
for goods; alarms; navigational instruments; 
monitoring apparatus; walkie-talkies; portable 
telephones; camcorders; computer software, 
recorded; computer programs; intercommunication 
apparatus; mobile phones; television apparatus; 
audio players; amusement apparatus adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
aerials; electronic pocket translators. 

Klasse:38 Telephone services; communications by telephone; 
electronic bulletin board services 
(telecommunications services); cable television 
broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by computer terminals; electronic 
mail; information about telecommunication; paging 
services (radio, telephone or other means of 
electronic communication); telex services; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; telecommunications routing and 
junction services; teleconferencing services; 
providing user access to a global computer network 
(service providers); radio broadcasting; television 
broadcasting; television broadcasting; computer 
aided transmission of messages and images; 
message sending; providing telecommunication 
channels for teleshopping services. 

Klasse:42 Technical project studies; industrial design; hosting 
computer sites (Web sites); updating of computer 
software; consultancy in the field of computer 
hardware; maintenance of computer software; 
computer software design; data conversion of 
computer programs and data (not physical 
conversion); computer systems analysis; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044869 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201008286 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

+PRES 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 PrintSoft Development Pty Ltd, 47 Wangara Road, 
Vic3192 CHELTENHAM, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Computer software. 
Klasse:42 Computer software development and support 

services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044875 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201008287 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.15 CH 56076/2010 
(540) Gjengivelse av merket: 

Montera TV 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Montera TV AG, Unter Sagi 6, 6362 STANSSTAD, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
Klasse:42 Scientific and technological services and research 

and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044878 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201008288 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

WINDAPYR 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1044879 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201008289 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARTAFLOW 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044880 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201008290 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

FIMANTRO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044881 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201008291 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEEBRI 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044933 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201008306 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NIPPON RESIBON CORP, 22-10, Kitahorie 1-chome, 
Nishi-ku, 550-0014 OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Metalworking machines and tools; parts and 

accessories for metalworking machines and tools; 
grinding wheels, abrasive wheels, polishing wheels 
and cutting wheels as accessories for metalworking 
machines and tools. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044987 
(151) Int.reg.dato: 2009.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201008312 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.31 DE 30 2009 051 

561.1/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

LISSMAC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Lissmac Maschinenbau GmbH, Lanzstrasse 4, 88410 
BAD WURZACH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Work platforms (platform structures) of metal. 
Klasse:7 Saws (machines); motorised saws, namely circular 

saws, jig saws and hack saws, in particular for 
sawing building materials; masonry saws 
(machines), chimney demolition saws (machines), 
diamond parting saws (machines), machines for 
transferring loads of all kinds, including hoists, 
handling machines, balancers and feeding devices 
for machines; machines for tipping machine tools, 
presses or machining centres; machines for handling 
sacks and bags, crates and cartons; palletising 
machines; mechanical, pneumatic and hydraulic 
grippers, reaching tools (machines), articulated tongs 
(machine parts) with moulded jaws for turned parts, 
parallel and stirrup tongs (machine parts), hole 
grippers (machine parts) with and without tilting 
module, internal mandrels (machine parts), 
articulated jibs (machines); cable balancers (machine 
parts), in particular pneumatic cable balancers; linear 
drives for cable lifts; mechanical cable lifts; handling 
apparatus (machines); machines for handling 
technology; machines and mechanical equipment for 
construction, in particular diamond tools, floor saws, 
machines for sanding floors, core drills, joint brushes; 
belts for conveyors; cranes (lifting and hoisting 
apparatus); mini cranes (lifting and hoisting 
apparatus); machine tools, namely sheet metal 
treatment machines, machines for grinding the 
surfaces of metals, woodworking machines, stone 
working machines, grinders, sweeping machines, 
burring machines, deslagging machines; machines, 
mechanical apparatus and installations composed 

thereof and parts therefor for the prefabricated timber 
house industry and stone manufacturing and stone 
processing industry; heavy lift robots (machines), 
including heavy lift robots for the building and 
construction industry and for the stone industry. 

Klasse:8 Hand-operated tools and equipment for transferring 
loads of all kinds, including hand-operated hoists, 
handling tools, balancers and feeding devices for 
tools; hand-operated equipment for tipping machine 
tools, presses or machining centres; hand-operated 
equipment for handling sacks and bags, crates and 
cartons; hand-operated palletising tools; hand-
operated grippers; hand-operated articulated tongs 
with moulded jaws for turned parts, hand-operated 
parallel and stirrup tongs, hand-operated hole 
grippers with and without tilting module, hand-
operated internal mandrels; hand-operated 
articulated jibs; hand-operated cable balancers, in 
particular hand-operated cable balancers; hand-
operated linear tools for cable lifts. 

Klasse:9 Weighing, measuring, signalling and checking 
(supervision) apparatus and instruments for 
machines for transferring loads, including for hoists, 
for handling machines, for balancers, for feeding 
devices for machines, for articulated jibs, for cable 
balancers, for linear drives for cable lifts and heavy 
lift robots. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1044992 
(151) Int.reg.dato: 2010.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201008313 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Alterra 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Andrea Lensing-Kramer, Feldmühleplatz 1, 40545 
DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:30 Coffee, espresso; tea, herbal tea; cocoa, hot 

chocolate; artificial coffee, coffee substitutes, 
chicory and chicory mixtures; mixtures of coffee; 
whole bean, ground and roasted coffee; beverages, 
mixes, extracts and concentrates based on coffee, 
espresso, tea, herbal tea, cocoa, chocolate, artificial 
coffee, coffee substitutes and chicory; flavoring 
syrups and powders for beverages. 

Klasse:35 Retail store services, mail order, catalog and online 
retail store services featuring: coffee, espresso, tea, 
herbal tea, cocoa, artificial coffee, coffee 
substitutes, chicory and chicory mixes, whole bean, 
ground and roasted coffee, beverages, mixes, 
extracts and concentrates based on coffee, 
espresso, tea, herbal tea, cocoa, chocolate, artificial 
coffee, coffee substitutes and chicory, food and 
beverages, flavoring syrups and powders for 
beverages, electric and non-electric coffee, 
espresso, tea and hot chocolate brewers, makers 
and preparation equipment and accessories, 
beverage cups and containers. 

Klasse:43 Services for providing food and drink; restaurant, 
cafe, coffee shop, coffee bar, tea room, bakery, 
cafeteria, canteen, fast food, deli, snack bar, self-
service restaurant, carry-out restaurant, drive-
through restaurant services; catering services; food 
and beverage preparation services; office and 
institutional coffee supply services for immediate 
consumption (catering). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045004 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201008314 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHAKEOLOGY 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Beachbody LLC, 3301 Exposition Boulevard, 3rd Floor, 
CA90404 SANTA MONICA, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Nutritional and dietary supplements adapted for 

medical purposes; dietary meal replacement shakes 
adapted for medical purposes; dietary meal 
replacement bars adapted for medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1045006 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201008315 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 HI-BYE (PERSIAN and English). 

(730) Innehaver: 
 Shirin Asal Food Industerial Company By Manegment 

of Younes Zhaele Sadabad, No 4, Asqari Alley, Felestin 
St. TEHRAN, IR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:30 Chocolate, cakes, gum, biscuits, wafers, candy, 

vals (biscuits with marsh-mallow), crackers, toffee. 
Klasse:39 Packaging of goods. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045012 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201008316 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

AFFECTIVA 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Affectiva Inc, 282 Moody Street, Suite 201, MA02453 
WALTHAM, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Electronic sensors, computer hardware and 

computer software programs for use in collecting, 
testing, measuring and evaluating demonstrative 
physiological expressions and signals. 

Klasse:10 Medical apparatus and instruments for measuring, 
monitoring and evaluating demonstrative 
physiological expressions for diagnostic and 
therapeutic purposes. 

Klasse:42 Scientific research for others in the field of 
physiological expressions and signals; industrial 
research for others in the field of physiological 
expressions and signals; Product research and 
development for others featuring sensor apparatus 
for measuring demonstrative physiological 
expressions and signals; development of computer 
software for others for use in measuring, 
monitoring, and evaluating demonstrative data of 
physiological expressions and signals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1045014 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201008317 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.24 US 77879505 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOUNDHOUND 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Soundhound Inc, 1731 Technology Drive, Suite 700, 
CA95110 SAN JOSE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Computer search engine software; computer 

software for use in searching via text, sound, 
speech, and musical queries; computer software for 
use in recognizing and identifying sound, speech, 
and music by comparing input samples with known 
samples; computer software for display of text, 
graphics, and lyrics. 

Klasse:35 Online retail store services in the field of 
entertainment featuring links for purchasing musical 
works, downloadable ringtones, pre-recorded audio 
and audiovisual works; advertising services, 
namely, providing advertising space on web sites 
and mobile applications accessible via the global 
computer network and via telecommunication 
networks; promoting the goods and services of 
others by disseminating advertisements via a global 
computer network and via telecommunication 
networks to web browsers and mobile applications. 

Klasse:38 Electronic transmission of streamed and 
downloadable audio and video files, and text files, 
via computers and other communications networks; 
delivery of messages by electronic transmission; 
providing on-line bulletin boards and community 
forums for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment, music, 
concerts, videos, and lyrics; webcasting services. 

Klasse:42 Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer 
network; computer services, namely, providing site 
search engines for locating information within a web 
site; providing temporary use of online, non-
downloadable site search engine software for 
locating information within a web site; providing 
temporary use of online, non-downloadable 
software for use in searching via text, sound, 
speech, and musical queries; computer services in 
the nature of providing customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles 
and other information; searching, browsing and 
retrieving information and other resources available 
on global computer networks for others. 

Klasse:45 Online social networking services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.04 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1045022 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201008318 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.10 US 85059277 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORIGINS PLANTSCRIPTION 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Origins Natural Resources Inc, 767 Fifth Avenue, 
NY10153 NEW YORK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Non-medicated skin care preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045035 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201008320 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(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: 
 White, red and grey. 

(730) Innehaver: 
 Netbox Ploska Sp zoo Sp komandytowo- akeyjna, 

Czachorowo 54, 63-800 GOSTYN, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:4 Charcoal (fuel), wood briquettes, coal briquettes; 

firelighters. 
Klasse:11 Grills, barbecues. 
Klasse:35 Services regarding sale of goods such as: charcoal 

(fuel), wood briquettes, coal briquettes, firelighters, 
grills, barbecues. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1045046 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201008322 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.13 DE 30 2010 015 

364.4/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

BINOSTO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 
KONSTANZ, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045061 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201008325 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.31 CN 8167721 

2010.03.31 CN 8167757 
2010.03.31 CN 8167794 

(540) Gjengivelse av merket: 

LEMERO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of the word "LEMERO" in 
standard font; which has no significance in the relevant 
trade or industry or as applied to the goods listed in the 
application, no geographical significance, nor any 
meaning in any foreign language. 

(730) Innehaver: 
 Zhuhai Seine Technology Co Ltd, 3rd Floor, 01, No. 63, 

Mingzhubei Road, Xiangzhou District, 519075 ZHUHAI, 
GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:2 Filled ink cartridges for computers, printers and 

word processors; toners (ink) for photocopiers; ink 
(toners) for photocopiers; filled toner cartridges for 
printers and photocopiers; carbon powder for 
photocopiers; printers' pastes (ink); printing 
compositions (ink); printing ink. 

Klasse:9 Computer peripheral devices; printers for use with 
computers; chips (integrated circuits); photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic); magnetic 
disks; optical discs; word processors; data 
processing apparatus; phototelegraphy apparatus. 

Klasse:16 Inking ribbons for computer printers; inking sheets 
for document reproducing machines; copying paper 
(stationery); writing paper; punches (office 
requisites); paper; ink; paper for recording 
machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1045062 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201008327 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.10 CN 8068317 

2010.02.10 CN 8068621 
2010.02.10 CN 8068622 

(540) Gjengivelse av merket: 

TEINO 
(541) Merket er et ordmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of the word "TEINO" in 
standard font; which has no significance in the relevant 
trade or industry or as applied to the goods listed in the 
application, no geographical significance, nor any 
meaning in any foreign language. 

(730) Innehaver: 
 Zhuhai Seine Technology Co Ltd, 3rd Floor, 01, No. 63, 

Mingzhubei Road, Xiangzhou District, 519075 ZHUHAI, 
GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:2 Filled ink cartridges for computers, printers and 

word processors; toners (ink) for photocopiers; ink 
(toners) for photocopiers; filled toner cartridges for 
printers and photocopiers; carbon powder for 
photocopiers; printers' pastes (ink); printing 
compositions (ink); printing ink. 

Klasse:9 Computer peripheral devices; printers for use with 
computers; chips (integrated circuits); photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic); magnetic 
disks; optical discs; word processors; data 
processing apparatus; photo telegraphy apparatus. 

Klasse:16 Inking ribbons for computer printers; inking sheets 
for document reproducing machines; copying, 
paper (stationery); writing paper; punches (office 
requisites); paper; ink; paper for recording 
machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1045063 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201008328 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.10 CN 8068618 

2010.02.10 CN 8068619 
2010.02.10 CN 8068620 

(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of the word "Pantum" with three 
curved lines beneath; which has no significance in the 
relevant trade or industry or as applied to the goods 
listed in the application, no geographical significance, 
nor any meaning in any foreign language. 

(730) Innehaver: 
 Zhuhai Seine Technology Co Ltd, 3rd Floor, 01, No. 63, 

Mingzhubei Road, Xiangzhou District, 519075 ZHUHAI, 
GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:2 Filled ink cartridges for computers, printers and 

word processors; toners (ink) for photocopiers; ink 
(toners) for photocopiers; filled toner cartridges for 
printers and photocopiers; carbon powder for 
photocopiers; printers' pastes (ink); printing 
compositions (ink); printing ink. 

Klasse:9 Computer peripheral devices; printers for use with 
computers; chips (integrated circuits); photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic); magnetic 
disks; optical discs; word processors; data 
processing apparatus; photo telegraphy apparatus. 

Klasse:16 Inking ribbons for computer printers; inking sheets 
for document reproducing machines; copying, 
paper (stationery); writing paper; punches (office 
requisites); paper; ink; paper for recording 
machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.05 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045174 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201008350 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

itC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Zhang Changhua Zhu Zhenghui, Room 203, No. 35 
Duobaonanheng Street GUANGZHOU, GUANGDONG, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Cabinets for loudspeakers; loudspeakers; 

microphones; sound recording apparatus; horns for 
loudspeakers; earphones; electroacoustic apparatus; 
videodisc players; radios; acoustic couplers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1045193 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201008351 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.25 BX 1200066 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRETINE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Teva Pharmaceuticals Europe BV, Computerweg 10, 
3542DR UTRECHT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical products, namely oral 

contraceptives. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045194 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201008352 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.25 BX 1200067 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRETINELLE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Teva Pharmaceuticals Europe BV, Computerweg 10, 
3542DR UTRECHT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical products, namely oral 

contraceptives. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045195 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201008353 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.30 BX 1205702 
(540) Gjengivelse av merket: 

JANACTI 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-100 WHITEHOUSE STATION, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 

products for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides, 
herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1045196 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201008354 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.30 BX 1205695 
(540) Gjengivelse av merket: 

DYBACRET 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-100 WHITEHOUSE STATION, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 

products for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides, 
herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045197 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201008355 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.30 BX 12005700 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLUTUVIA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-100 WHITEHOUSE STATION, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 

products for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides, 
herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1045203 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201008356 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.23 FR 10 3 715 521 
(540) Gjengivelse av merket: 

PULL-IN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 LYL, 353 Avenue d'Agen, 40150 HOSSEGOR, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Spectacles; sunglasses; goggles for sports; 

spectacle cases. 
Klasse:14 Jewelry; jewelry products; timepieces and 

chronometric instruments; watches; wristwatches; 
alarm clocks; cuff links; tie pins; key rings (trinkets 
or fobs); jewelry cases. 

Klasse:25 Clothing; underwear; lingerie; bathing suits; 
footwear (other than orthopedic); slippers; 
headgear; belts; stockings; tights; socks; gloves; 
sashes for wear; scarves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045204 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201008357 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.19 SE 2010/02410 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 It's the design of our previous patented air-nozzle. 
(730) Innehaver: 

 Repus Ventilation AB, Box 433, 19404 UPPLANDS 
VÄSBY, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Ventilation hoods for laboratories; apparatus for 

ventilation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1045218 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201008361 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.17 BX 1194101 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet 

for: 
 Blue, gray, white. 

(730) Innehaver: 
 Soremartec SA, Rue Joseph Netzer 5, 6700 ARLON, 

BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 

artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice 
for refreshment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045246 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201008362 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.10 CH 55954/2010 
(540) Gjengivelse av merket: 

SINTESO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Siemens Schweiz AG, Freilagerstrasse 40, 8047 
ZÜRICH, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:37 Installing, repairing and maintenance services; all 

for security, radio and telecommunication systems, 
industrial machines and for electrical and electronic 
apparatus, all included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1045295 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201008366 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Artinestol 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Merz Pharma GmbH & Co KGaA, Eckenheimer 
Landstrasse 100, 60318 FRANKFURT AM MAIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations; medicinal products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045312 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201008367 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

RIKU 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Sirpa Nordqvist, Koivuvaarankuja 2, 01640 VANDA, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs, 

milk and milk products; edible oils and fats. 
Klasse:30 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. 

Klasse:32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; syrups and other preparations for 
making beverages; all the aforesaid goods in 
relation to tea. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1045313 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201008368 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNIVERSO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Jacob Plein-Wagner Söhne Steinzeugwarenfabrik 
GmbH & Co KG, Merscheider Weg 1, 54662 
SPEICHER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Chimneys, chimney sections, prefabricated and 

assembled chimney sections, all materials of metal; 
exhaust pipes of metal. 

Klasse:19 Chimneys, chimney sections, prefabricated and 
assembled chimney sections, all materials not of 
metal; exhaust pipes not of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045314 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201008369 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIVARE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Zentiva Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No: 7, 
34394 LEVENT, ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceuticals for human use, pharmaceutical and 

veterinary preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1045317 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201008371 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.25 GB 2540157 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ATPI Ltd, Rivercastle House, 10 Leake Street, SE17NN 
LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Advertising; marketing and communication 

services; business management; business 
administration; office functions; promotional 
services relating to trips and accommodation; 
market canvassing and market analysis; file 
management of databases regarding trips and 
accommodation; file management of databases 
regarding congresses, seminars, exhibitions, 
workshops, courses and conferences; organization 
of conferences for commercial or promotional 
purposes; gathering, collating and providing 
information about all aforementioned services; 
gathering, collating and providing information about 
all aforementioned services via the Internet. 

Klasse:39 Transport; travel arrangement and sightseeing; 
escorting of travellers; intermediary services related 
to the sale of tours; providing travel information; 
reservation of transport tickets, and intermediary 
services in this field, being services of a travel 
agency; transport of persons; organizing business 
tours, group travels and holiday trips; rental of 
vehicles; services of a tour operator, namely the 
transport of travellers; arranging for travel visas, 
passports and travel documents for persons 
travelling abroad; gathering, collating and providing 
information about all aforementioned services; 
gathering, collating and providing information about 
all aforementioned services via the Internet. 

Klasse:41 Organization of recreational events and activities. 
Klasse:43 Services for providing food and drink; temporary 

accommodation; temporary rental of 
accommodation; intermediary services in the field of 
the rental of hotel rooms; services of a hotel, 
restaurant and cafe not included in other classes; 
reservation of temporary accommodation and 
intermediary services related thereto; gathering, 
collating and providing information about all 
aforementioned services; gathering, collating and 
providing information about all aforementioned 
services via the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1045341 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201008374 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.12 CH 597164 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHARLIE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Apparatus for heating milk and for foaming milk; 

electric apparatus for preparing beverages; electric 
coffee machines, coffee makers and percolators. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045436 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201008492 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LA MARZOCCO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 La Marzocco International LLC, 1553 NW Ballard Way, 
WA98107 SEATTLE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Electric coffee grinders for commercial and 

domestic use. 
Klasse:11 Electric coffee makers for commercial and domestic 

use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045466 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201008494 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.15 DE 30 2009 073 

985.4/02 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAIDIN 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 

rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; coatings (paints); pigments; titanium dioxide 
pigments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1045478 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201008496 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.10 EM 008872459 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet 

for: 
 Blue PANTONE PRO BLUE C - CMYK 100 8 0 5, 

brown 209C - CMYK 10 100 30 65. 
(730) Innehaver: 

 Café 3 - Restauracão LDA, Rua Duque Palmela, Nº 30, 
6º, 1000-001 LISBOA, PT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities. 
Klasse:43 Restaurant services (food); temporary 

accommodation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1045500 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201008501 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.20 CH 596017 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRISPELLO 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 
6301 ZUG, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:30 Chocolate; chocolate and confectionery products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.08 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
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(111) Int.reg.nr: 1045515 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201008503 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(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: 
 Red and green. 

(730) Innehaver: 
 HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Riethorst 2, 

30659 HANNOVER, DE 
HDI Direkt Versicherung AG, Riethorst 2, 30659 
HANNOVER, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:36 Insurance underwriting. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.10 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1049083 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201009941 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Beheers en Beleggingsmaatschappij Verachtert BV, De 
Geerden 14, 53334LE VELDDRIEL, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Parts and components of vehicles, namely systems 

for folding up and attaching chairs to the wall of 
buses including wheelchair buses, taxi buses, 
delivery vans, moving vans, as well as the 
cassettes with rolled-up safety belts for the fixation 
of for example wheelchairs in wheelchair buses and 
taxi buses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.11.09 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
  

 
 
 



delvis overdragelse                                                                              2010.11.15 - 46/10

 

84 
 

Delvis overdragelse
 
 
(111) Int.reg.nr: 0815217A 
(151) Int.reg.dato: 2003.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201010853 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Biarritz Holdings SarL, 9-11, rue Louvigny, 1946 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Optical goods in this class, eyewear, sunglasses, 

spectacles and goggles for sports; parts, fittings 
and accessories in this class for sunglasses, 
spectacles and goggles for sports including frames, 
cases, earstems, replacement lenses, nose pieces 
and foam strips (for cushioning the glasses or 
eyewear against the forehead); protective helmets 
for use in sports including surfing, skateboarding, 
snowboarding and skiing; recorded materials, pre-
recorded video tapes, digital video discs and CD-
ROMs; computer bags; bags for compact discs; 
wetsuits in this class. 

Klasse:18 Travel bags, carry bags, handbags, beach bags, 
tote bags, bath bags, sports bags, pouches (bags), 
backpacks, purses, wallets, satchels, brief cases, 
attaché-cases, suitcases, key cases; umbrellas. 

Klasse:24 Goods of textile, fabric or plastic material [substitute 
for fabrics] in this class, household linen, bed linen, 
table linen, towels, handtowels, bed and table 
covers, serviettes, labels in this class, banners, 
bunting; textiles and fabrics (woven and knitted). 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear, wetsuits, swimwear, 
singlets, T-shirts, shirts and casual tops with long 
and short sleeves, bodysuits, sweat tops, sweat 
hooded parkas, jackets, jumpers, shorts, board 
shorts, walk shorts, volley shorts, long pants, beach 
pants, trousers, jeans, dresses, skirts, sarongs, 
leisure wear, sporting and gymnastic wear, ski wear 
and snowboard wear including ski suits, ski pants, 
ski trousers, ski jackets, snowboard pants, 
snowboard trousers and snowboard jackets, 
skateboard wear, pyjamas, night clothes, 
underwear, lingerie, stockings, pantyhose, socks, 
vests, belts, braces, gloves, scarves, bandanas, 
beanies, headbands, hats, visors, caps, hoods and 
head coverings with canopy of sunshield, shoes, 
slippers, sandals, special sporting and gymnastic 
footwear, athletic shoes, boots, snow boots, 
snowboard boots, ski boots. 

Klasse:35 Business consultancy services in relation to 
establishing and operating retail outlets and retail 
outlet group purchasing and advertising; 
promotional services in this class including by way 
of incentive schemes and loyalty programmes; 
intermediary business services relating to the 
commercialisation of goods (including those 
services being provided by means of a global 

computer network or by any other means); the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase goods such as 
clothing, footwear, headgear, all types of wetsuits, 
perfumes, fragrances, cosmetics, sun screen 
preparations, sun tanning preparations, soaps, hair 
and body lotions, moisturisers, bath and shower 
gels, bath oils, bath powders, deodorants, 
shampoos, dietetic foodstuffs and beverages 
adapted for medical purposes, meal replacement 
beverages, preparations for making dietetic 
foodstuffs and beverages, preparations for making 
meal replacement beverages, energy drinks, 
mineral supplements, vitamins, optical goods, 
eyewear, sunglasses, spectacles and goggles for 
sports, parts, fittings and accessories for 
sunglasses, spectacles and goggles for sports, 
protective helmets for use in sports, recorded 
materials, pre-recorded and blank audio and video 
tapes, compact discs, digital video discs and cd-
roms, computer bags, bags for compact discs, 
mobile phone accessories, watches and parts, 
fittings and accessories, clocks, jewellery, jewels, 
precious stones, goods in precious metals or 
coated therewith, badges, purses, belts, buckles 
and key rings, paper, cardboard and goods made 
from these materials, printed matter, stationery, 
writing instruments, cases for pens and pencils, 
non-textile labels, photographs, travel bags, carry 
bags, handbags, beach bags, tote bags, bath bags, 
sports bags, pouches (bags), backpacks, purses, 
wallets, satchels, briefcases, attaché cases, 
suitcases, key cases, umbrellas, goods of textile, 
fabric or plastic material (substitute for fabrics), 
household linen, bed linen, table linen, towels, hand 
towels, bed and table covers, serviettes, banners, 
bunting, textiles and fabrics (woven and knitted), 
sporting apparatus, sporting accessories, covers 
and protective bags for sporting apparatus, foods 
and beverages, confectionery and snack foods, 
alcoholic beverages, mineral and aerated waters, 
fruit drinks and fruit juices, syrups and preparations 
for making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2006.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0815217 
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(111) Int.reg.nr: 0823910B 
(151) Int.reg.dato: 2004.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201010854 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.21 
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.04 DE 303 63 938.5/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

INCIMAXX 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ecolab USA Inc, 370 Wabasha Street North, MN55102 
SAINT PAUL, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry. 

Klasse:3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; cleaning 
agents. 

Klasse:5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2007.04.26 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0823910 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0841077B 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201010855 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.21 
(300) Søknadsprioritet: 2004.03.03 DE 304 12 399.4/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLAN CHEXX 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ecolab USA Inc, 370 Wabasha Street North, MN55102 
SAINT PAUL, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 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 coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus. 

Klasse:16 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. 

Klasse:42 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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2005.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 46/10, 2010.11.15 
 Overdratt fra int.reg.nr. 0841077 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
(111) Reg.nr.: 1035383 
(210) Søknadsnr.: 201004514 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2010.05.06 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mercedes García Díez, Calle Massagrell, 9, 03203 

ELCHE (ALICANTE), ES 
 Innsiger: 
 Consolidated Artists BV, Lijnbaan 68, 3012EP 

ROTTERDAM, NL 
 Innsigers fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 1035620 
(210) Søknadsnr.: 201004716 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2010.05.13 

(540) Gjengivelse av merket 

ST-NLT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 NEC LCD Technologies Ltd, 1753, Shimonumabe, 
Nakahara-ku, 211-0011 KAWASAKI-SHI, KANAGAWA, 
JP 

 Innsiger: 
 STMicroelectronic NV, 39, Chemin du Champ des 

Filles   1228 Plan-les-Ouates GENÈVE, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 256608 
(210) Søknadsnr.: 201003036 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2010.09.13 

(540) Gjengivelse av merket 

VitaOmega3 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Advokatfirmaet Sverdrup DA , Postboks 1865 
Vika,0124 OSLO, NO 

 Innsiger: 
 AS Forma, Sofienberggt. 17, 0558 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 256609 
(210) Søknadsnr.: 201003038 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2010.09.13 

(540) Gjengivelse av merket 

VitaVitamin 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Advokatfirmaet Sverdrup DA , Postboks 1865 
Vika,0124 OSLO, NO 

 Innsiger: 
 AS Forma, Sofienberggt. 17, 0558 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 256616 
(210) Søknadsnr.: 201003037 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2010.09.13 

(540) Gjengivelse av merket 

VitaOmega 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Advokatfirmaet Sverdrup DA , Postboks 1865 
Vika,0124 OSLO, NO 

 Innsiger: 
 AS Forma, Sofienberggt. 17, 0558 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO 
  

 
 
 



begrensing av varer og tjenester for int.merker 2010.11.15 - 46/10

 

87 
 

Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer hvor Norge er 
utpekt. 
 
(111) Reg.nr.: 0745605 
(210) Søknadsnr.: 200015635 
(151) Reg.dato: 2000.09.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2010.09.26 

(220) Inndato: 2000.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOLD AVENUE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 GoldAvenue SàrL, Case postale 3470, 1211 GENÈVE 

3, CH 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:14 Ingots, jewelry, timepieces and chronometric 

instruments; all these goods are made of gold and 
are neither gold-plated or gold-filled, nor made of 
gold-colored metal or gold imitations; jewelry, 
precious stones. 

 
(450) Kunngjort dato: 46/10, 2010.11.15 
 
 
(111) Reg.nr.: 0750821 
(210) Søknadsnr.: 200103596 
(151) Reg.dato: 2000.10.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2010.10.27 

(220) Inndato: 2001.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESTAUPRO 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Accor, 2, rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY, FR 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:36 Insurance underwriting, financial and monetary 

affairs; organisation of payment for the provision of 
meals and food and any other products or services 
by issuing, distributing or compensating vouchers, 
tickets, coupons, stubs, prepaid or cash/credit cards, 
and any other means of payment, especially via 
computer networks; financial advice, consulting, 
information and expert appraisal; factoring, cash 
management (for others), debt collection; electronic 
funds transfer; insurance advice, consulting, 
information and expert appraisal; real estate 
operations, real estate advice, consulting, 
information and expert appraisal, including real 
estate management and brokerage, lease writing; 
tax advice, information and expert appraisal. 

Klasse:42 Advice, analysis and expert reporting with regard to 
the evaluation of the administrative and technical 
means used for supplying meals and foodstuffs, any 
accommodation and catering services, catering and 
cooking services, computer programming; software 
design and development, information technology 
and telecommunication advice, information and 
expert appraisal; legal advice, information and 
expert appraisal; technical project study; rental of 
computers and of computer software; leasing access 
time to a database server, to a computer for 
handling data; software maintenance and updating. 

 
(450) Kunngjort dato: 46/10, 2010.11.15 
 
 

(111) Reg.nr.: 0758091 
(210) Søknadsnr.: 200108348 
(151) Reg.dato: 2000.12.30 
(180) Registreringer 

utløper: 
2010.12.30 

(220) Inndato: 2001.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Interplast Kunststoffe GmbH, Heinrich-Schickhardt-

Straße 1, 72221 HAITERBACH, DE 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:12 Custom-shaped deep drawn plastic parts of land, air 

and rail vehicles, included in this class, for use in 
making land, air, water and rail vehicles. 

Klasse:17 Plastic protection and insulation sheets. 
Klasse:19 Custom-shaped deep drawn plastic construction 

materials for the building industry; building parts of 
plastic for making cooling towers; ornamental ponds 
of plastic. 

 
(450) Kunngjort dato: 46/10, 2010.11.15 
 
 
(111) Reg.nr.: 1023068 
(210) Søknadsnr.: 200913691 
(151) Reg.dato: 2009.10.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2019.10.20 

(220) Inndato: 2009.12.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPINALIS 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Tomaz Ham, Pod topoli 1, 1000 LJUBLJANA, SI 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:20 Furniture, couches, sofas, office chairs and chairs. 
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:35 Retail services or wholesale services for furniture, 

couches, sofas, office chairs and chairs, including 
via mail order or the Internet. 

 
(450) Kunngjort dato: 46/10, 2010.11.15 
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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) Reg.nr.: 256309 
(210) Søknadsnr.: 201001550 
(151) Reg.dato: 2010.08.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.08.09 

(220) Inndato: 2010.02.12 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Fullmektig:  
 ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 

rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; tannpussemidler. 

 

(450) Kunngjort dato: 46/10, 2010.11.15 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 106655 
(730) Innehaver: e5 Global Media LLC, 770 Broadway, 

NY10003 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 106740 
(730) Innehaver: Saab Bofors AB, 69180 KARLSKOGA, 

SE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

1570 Vika, 0118 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 134944 
(730) Innehaver: Mitsubishi Chemical Europe GmbH, 

Willstaetterstr. 30, 40549 
DÜSSELDORF, DE 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 
Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 175433 
(730) Innehaver: MULTIVAC Marking & Inspection GmbH 

& Co KG, Kupferweg 5, 32130 ENGER, 
DE 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
1570 Vika, 0118 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 203010 
(730) Innehaver: Bringwell AB (publ), Sibyllegatan 18, 3tr, 

11442 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 

Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 205094 
(730) Innehaver: Eva-Lotta Eriksson, Södra Larmg. 6, 

41116 GÖTEBORG, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 205623, 205624 
(730) Innehaver: PT Purinusa Ekapersada, Plaza BII, 

tower 2, floor 7th, JI.M.H. Thamrin No. 
51, 10350 JAKARTA, ID 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 205900 
(730) Innehaver: Screenface Ltd, 20 Powis Terrace, 

W111JH LONDON, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 206459 
(730) Innehaver: Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk AS, 

Postboks 836, 2626 LILLEHAMMER, 
NO 

(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 
Vika, 0110 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 206942 
(730) Innehaver: Tove Pharo Ronde, C.N.R. 

Aamundsensvei 1B, 1362 HOSLE, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 243732 
(730) Innehaver: Merkevarerådgiveren Einar Tønnessen, 

Sørkedalsveien 191, 0753 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 96491, 165069, 203668 
(730) Innehaver: Eli Lilly Danmark A/S, Nybrovej 110, 

2800 LYNGBY, DK 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 1016463 
(730) Innehaver: Geze GmbH, Reinhold-Vöster-

Strasse 21-29, 71229 LEONBERG, 
DE 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 107020 
(730) Innehaver: Seiko Holdings KK (trading as 

Seiko Holdings Corp), 5-11, Ginza 
4-chome, Chuo-ku TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 205623, 205624 
(730) Innehaver: PT Purinusa Ekapersada, Plaza 

BII, tower 2, floor 7th, JI.M.H. 
Thamrin No. 51, 10350 JAKARTA, 
ID 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:   (180) Registreringen utløper: 

 
106611 2020.11.20 

 
106740 2020.12.04 

 
106752 2020.12.04 

 
106790 2020.12.04 

 
107020 2021.01.02 

 
107038 2021.01.02 

 
107105 2021.01.08 

 
107106 2021.01.08 

 
107138 2021.01.08 

 
107294 2021.01.22 

 
107335 2021.01.29 

 
108304 2021.05.14 

 
108496 2021.05.27 

 
109225 2021.08.20 

 
141144 2020.04.26 

 
141303 2020.05.16 

 
143308 2020.11.01 

 
143643 2020.12.20 

 
143702 2021.01.03 

 
143921 2021.01.24 

 
143955 2021.01.31 

 
143990 2021.01.31 

 

144159 2021.02.21 
 

144340 2021.03.07 
 

144461 2021.03.14 
 

144608 2021.03.27 
 

144746 2021.04.18 
 

1910414 2020.09.13 
 

204785 2020.09.14 
 

205431 2020.10.26 
 

205458 2020.11.02 
 

205482 2020.11.02 
 

205528 2020.11.09 
 

205535 2020.11.09 
 

205629 2020.11.16 
 

205675 2020.11.16 
 

205701 2020.11.16 
 

205755 2020.11.22 
 

205771 2020.11.22 
 

205808 2020.11.22 
 

205951 2020.12.07 
 

206246 2020.12.14 
 

206247 2020.12.14 
 

206447 2021.01.11 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 
 

206649 2021.01.25 
 

206733 2021.01.25 
 

206946 2021.02.15 
 

207436 2021.03.15 
 

207811 2021.04.05 
 

207855 2021.04.05 
 

207857 2021.04.05 
 

207937 2021.04.05 
 

208048 2021.04.19 
 

208051 2021.04.19 
 

208052 2021.04.19 
 

208329 2021.04.26 
 

209823 2021.08.09 
 

211294 2021.10.25 
 

39832 2020.11.01 
 

40048 2020.12.23 
 

520333 2020.11.25 
 

57022 2020.12.06 
 

57982 2020.11.14 
 

80507 2020.11.11 
 

81075 2021.02.03 
 

81197 2021.01.20 
 

81424 2021.03.24 
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Krav om administrativ overprøving 
 
I følgende varemerkeregistreringer er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
(111) Reg.nr.: 228872  
(210) Søknadsnr.: 200410916 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 44/05 – 2005.10.31 
 Krav om 

administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2010.10.25 

(540) Gjengivelse av merket 

PENTIUM FORTE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5 Veterinære vaksiner.  
(730) Innehaver: 
 Novartis AG, 

 4002 BASEL, CH  
 Innehavers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Kravstiller: 
 Intel Corp. 2200 Mission College Boulevard 

CA 95052-8119, SANTA CLARA, US 
 Kravstillers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 

NO 
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Søksmål om ugyldigkjennelse 
 
Søksmål om ugyldigkjennelse etter varemerkeloven § 35 
av internasjonal varemerkeregistrering nr. 889296, 
figurmerke, er reist for domstolene. 
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Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0149567 
0149749 
0236821 
0372876 
0373225 
0456141 
0556092 
0557590 
0561248 
0561688 
0561982 
0562496 
0733778 
0734823 
0735164 
0736589 
0739262 
0741312 
0741724 
0742635 

0742949 
0743179 
0743735 
0743755 
0743840 
0743846 
0743854 
0743880 
0744150 
0744232 
0744387 
0744688 
0744704 
0744706 
0744762 
0744788 
0744789 
0744794 
0744795 
0744859 

0745139 
0745424 
0745597 
0745599 
0745764 
0745766 
0745786 
0745809 
0745828 
0746016 
0746041 
0746080 
0746112 
0746118 
0746128 
0746134 
0746156 
0746183 
0746239 
0746307 

0746522 
0746523 
0746657 
0746700 
0746757 
0746878 
0746913 
0747245 
0747389 
0748779 
0750079 
0750537 
0750538 
0750572 
0751329 
0751641 
0751785 
0752081 
0755301 
0756556 
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Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0452738 
0553433 
0553556 
0553573 
0731177 
0731402 
0731563 
0731568 
0731924 
0732446 
0732617 
0732657 
0732778 
0732909 
0732933 

0733346 
0733347 
0733444 
0733477 
0733669 
0733675 
0733769 
0733771 
0733811 
0733846 
0733894 
0733901 
0733902 
0733923 
0734109 

0734281 
0734305 
0734342 
0734350 
0734352 
0734396 
0734397 
0734398 
0734402 
0734488 
0734511 
0734817 
0734891 
0734951 
0734963 

0734965 
0735244 
0735363 
0735792 
0735802 
0736709 
0737721 
0738146 
0739262A 
0743608 
0744462 
0745937 
0745951 
0749895 
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Slettede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0815217 ( Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr.  0815217A) 
0823910 ( Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0823910B) 
0841077 ( Bakgrunn for slettelsen er en overdragelse av samtlige varer til internasjonal registrering nr. 0841077B) 
0847065 
0866328 
0897498 
0929750 
0964567 
0983113 
1002122 
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