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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.: 257922 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007259 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

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

(730) Innehaver: 
 Nordic Stone-Art Design AS, Buskskauen 41, 3237 

SANDEFJORD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:19 Granitt 
 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257923 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007261 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

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

 Tine SA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og 
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; 
preparater til utryddelse av skadedyr og 
insekter; fungicider, herbicider. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; puréer av grønnsaker, frukt 
og/eller bær; 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. 

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. 

Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; iste (drikker); saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker; ikke-
alkoholholdige drikker og juicer i denne klasse 
beriket med omega-3. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257924 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007262 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

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

(730) Innehaver: 
 Elskling AB, S:t Göransgatan 84, 7tr, 11238 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; prissammenligningstjenester; 
utførelse av markedsundersøkelser; formidling 
av forretningskontrakter (for andres regning); 
formidling av varer og tjenester (for andres 
regning). 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; vedlikehold av 
bygninger; innkobling, service og reparasjon 
av anlegg og installasjoner for 
energiproduksjon, energidistribusjon, elutstyr 
og radiokommunikasjonssystemer, fibernett og 
master; informasjon vedrørende konstruksjon, 
vedlikehold, installasjon og bygg; bygging, 
vedlikehold, service og reparasjon av anlegg 
og installasjoner for belysning, 
trafikkinformasjon og betalingssystemer. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning, utvikling og design relatert dertil; 
industriell analyse og forskning; design og 
utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; 
tekniske tjenester vedrørende måling og 
avlesning av energitilgang og -forbruk for 
andre; utvikling og design av systemløsninger 
og produkter innen energimåling; 
vibrasjonsmålinger. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257925 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007263 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

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

 Elskling AB, S:t Göransgatan 84, 7tr, 11238 
STOCKHOLM, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; prissammenligningstjenester; 
utførelse av markedsundersøkelser; formidling 
av forretningskontrakter (for andres regning); 
formidling av varer og tjenester (for andres 
regning). 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; vedlikehold av 
bygninger; innkobling, service og reparasjon 
av anlegg og installasjoner for 
energiproduksjon, energidistribusjon, elutstyr 
og radiokommunikasjonssystemer, fibernett og 
master; informasjon vedrørende konstruksjon, 
vedlikehold, installasjon og bygg; bygging, 
vedlikehold, service og reparasjon av anlegg 
og installasjoner for belysning, 
trafikkinformasjon og betalingssystemer. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning, utvikling og design relatert dertil; 
industriell analyse og forskning; design og 
utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; 
tekniske tjenester vedrørende måling og 
avlesning av energitilgang og -forbruk for 
andre; utvikling og design av systemløsninger 
og produkter innen energimåling; 
vibrasjonsmålinger. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257926 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007264 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

AVEENO SMART ESSENTIALS 
(541) Merket er et ordmerke 
(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:3 Preparater for pleie av hud; preparater for pleie 
av hår; preparater for pleie av babyer; 
kosmetikk.  

Klasse:5 Preparater for solbeskyttelse; farmasøytiske 
preparater for pleie av hud. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257927 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200810507 
(220) Inndato: 2008.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.16 

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

(730) Innehaver: 
 Badger Explorer ASA, Postboks 130, 4065 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS, Postboks 
155 Sentrum, 4001 STAVANGER, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 

for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft; boremaskiner; 
borekroner; kroner for prøveboring; 
drivmekanismer andre enn for landkjøretøyer; 
kompressorer; roboter; styreanordninger for 
maskiner og motorer; utvinningsmaskiner; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varene.  

Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; isolasjon for elektrisk 
strømføring; vanntette pakninger; ventiler av 
gummi eller vulkanisert fiber; bøyelige rør (ikke 
av metall); deler og tilbehør til forannevnte 
varer.  

Klasse:35 Innsamling og systematisering av informasjon 
for bruk i databaser; administrasjon av 
dataarkiver; statistisk informasjon; 
salgstjenester vedrørende og 
oppstillingstjenester for andre av maskiner og 
verktøymaskiner, motorer, koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft, 
boremaskiner, borekroner, kroner for 
prøveboring, drivmekanismer andre enn for 
landkjøretøyer, kompressorer, roboter, 
kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale, isolasjon for 
elektrisk strømføring, vanntette pakninger, 
ventiler av gummi eller vulkanisert fiber, 
bøyelige rør (ikke av metall), deler og tilbehør 
til alle de forannevnte varene, slik at kunder på 
en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe 
disse. 

Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon og utleie av 
maskiner og verktøymaskiner, motorer, 
koblinger og anordninger for overføring av 
drivkraft, boremaskiner, borekroner, kroner for 
prøveboring, drivmekanismer andre enn for 
landkjøretøyer, kompressorer, roboter, 
styreanordninger for maskiner og motorer, 
utvinningsmaskiner, deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varene; brønnboring. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 

forskning og utvilkling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; analysetjenester ved 
leting etter og for utnyttelse av olje- og 
gassforekomster; analysetjenester for 
utnyttelse av naturresurser; konsulentbistand 
ved olje- og gassleting; geologisk forskning; 
geologisk leting; geologiske 
grunnundersøkelser; kjemiske analyser; 
konsulentbistand ved geologisk forskning, 
leting og grunnundersøkelser; 
undervannsundersøkelser; 
ingeniørvirksomhet; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer; utleie av datamaskiner og 
dataprogrammer; kvalitetskontroll. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257928 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200605020 
(220) Inndato: 2006.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.16 

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

 Badger Explorer ASA, Postboks 130, 4065 
STAVANGER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS, Postboks 

155 Sentrum, 4001 STAVANGER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft; boremaskiner; 
borekroner; kroner for prøveboring; 
drivmekanismer andre enn for landkjøretøyer; 
kompressorer; roboter; styreanordninger for 
maskiner og motorer; utvinningsmaskiner; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 

Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; isolasjon for elektrisk 
strømføring; vanntette pakninger; ventiler av 
gummi eller vulkanisert fiber; bøyelige rør (ikke 
av metall); deler og tilbehør til forannevnte 
varer. 

Klasse:35 Innsamling og systematisering av informasjon 
for bruk i databaser; administrasjon av 
dataarkiver; statistisk informasjon; 
salgstjenester vedrørende og 
oppstillingstjenester for andre av maskiner og 
verktøymaskiner, motorer, koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft, 
boremaskiner, borekroner, kroner for 
prøveboring, drivmekanismer andre enn for 
landkjøretøyer, kompressorer, roboter, 
kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale, isolasjon for 
elektrisk strømføring, vanntette pakninger, 
ventiler av gummi eller vulkanisert fiber, 
bøyelige rør (ikke av metall), deler og tilbehør 
til alle de forannevnte varene, slik at kunder på 
en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe 
disse. 

Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon og utleie av 
maskiner og verktøymaskiner, motorer, 
koblinger og anordninger for overføring av 
drivkraft, boremaskiner, borekroner, kroner for 
prøveboring, drivmekanismer andre enn for 
landkjøretøyer, kompressorer, roboter, 
styreanordninger for maskiner og motorer, 
utvinningsmaskiner, deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varene; brønnboring. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvilkling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; analysetjenester ved 
leting etter og for utnyttelse av olje- og 
gassforekomster; analysetjenester for 
utnyttelse av naturresurser; konsulentbistand 
ved olje- og gassleting; geologisk forskning; 
geologisk leting; geologiske 
grunnundersøkelser; kjemiske analyser; 
konsulentbistand ved geologisk forskning, 
leting og grunnundersøkelser; 
undervannsundersøkelser; 
ingeniørvirksomhet; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av 

dataprogrammer; utleie av datamaskiner og 
dataprogrammer; kvalitetskontroll. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257929 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007257 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

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

 Podium Wines AS, Hegdehaugsveien 31, 0352 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.) 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257930 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007258 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

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

 Scandi Talktime Kirupakaran Nades, Postboks 9167 
Grønland, 0134 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   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257931 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201002680 
(220) Inndato: 2010.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.16 

SATIN CARE PURE & DELICATE
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 
BOSTON, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Ikke-medisinske preparater til bruk før, under og 
etter barbering, nemlig barberingskremer, 
barberingslotions og gels for barbering. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257932 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007265 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

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

 The Coleman Company Inc, 3600 North Hydraulic 
Avenue, KS67219 WICHITA, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Personlige flyteanordninger - nemlig 
svømmeflåter og livredningsvester, jakker og 
dresser for sikkerhetsformål. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257933 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007267 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

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

 Bergen Teknologioverføring AS, Thormøhlensgt. 51, 
5006 BERGEN, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 

forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257934 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006933 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

(730) Innehaver: 
 Argo Engineering AS, Johns. Hartmannsvei 20, 1395 

HVALSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Maskiner herunder prosessmaskiner. 
Klasse:42 Teknologiske tjenester herunder rådgivning; 

ingeniørvirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 257935 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet 2010.01.14 US 77/911,684 
(210) Søknadsnr.: 201007030 
(220) Inndato: 2010.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.08 

BILTIMET 
(541) Merket er et ordmerke 
(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   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257936 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet 2010.01.14 US 77/911,720 
(210) Søknadsnr.: 201007031 
(220) Inndato: 2010.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.08 

METYOND 
(541) Merket er et  ordmerke 
(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   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257937 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200802890 
(220) Inndato: 2008.02.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.16 

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

 Mercer (US) Inc, 1166 Avenue of the Americas, 
NY10036 NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Tjenester i forbindelse med 
forretningsundersøkelser og konsultasjoner. 

Klasse:36 Tjenester i forbindelse med finans- og 
investeringsundersøkelser og konsultasjoner. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257938 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200903898 
(220) Inndato: 2009.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.16 

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

 Viña Carmen SA, Av. Apoquindo 3669 Las Condes 
SANTIAGO, CL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Viner. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257939 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201000705 
(220) Inndato: 2010.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.16 

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

(730) Innehaver: 
 Projectiondesign AS, Habornveien 53, 1630 GAMLE 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Fotografiske, kinematografiske og optiske 

apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til undervisning; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; projeksjonsapparater, 
projeksjonsskjermer; dataprogrammer, 
konsumentelektronikk. 

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning; 
lamper for projeksjonsapparater. 

Klasse:41 Utleie av kinematografiske apparater og 
tilbehør; filmfremvisning; 
utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257940 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201003030 
(220) Inndato: 2010.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.16 

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

(730) Innehaver: 
 Nordic Safety Engineering AS, Postboks 328, 1377 

BILLINGSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Lysskilt, signalskilt, nødlys; 
brannvarslingsutstyr. 

Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av 
nødbelysningsutstyr og brannvarslingsutstyr. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257941 
(151) Reg.dato.: 2010.12.16 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201003014 
(220) Inndato: 2010.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.16 

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

(730) Innehaver: 
 Globefill Inc, 309 Alfred Street, ONK7L3S4 KINGSTON, 

CA 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Vodka 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257942 
(151) Reg.dato.: 2010.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007239 
(220) Inndato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

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

 C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, NJ07974 
MURRAY HILL, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig 
en fikseringsinnretning som fastgjør suturer 
eller nett i bekkenvev, og en innfører til suturer 
eller nett som skal fastgjøres i bekkenvev. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257943 
(151) Reg.dato.: 2010.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201002121 
(220) Inndato: 2010.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.17 

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

(730) Innehaver: 
 Arbeidsklærsenteret AS, Eikeveien 1, Minde, 5063 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:9 Verneklær mot ulykker, stråling og brann; 
verneutstyr mot ulykker; sko for vern mot 
ulykker, stråling og brann. 

Klasse:25 Klær, hodeplagg og fottøy. 
Klasse:35 Salg av klær og verneutstyr via butikk, internett 

eller postordre. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257944 
(151) Reg.dato.: 2010.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201001218 
(220) Inndato: 2010.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.17 

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

(730) Innehaver: 
 Yes Games AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Spill, herunder brettspill og elektroniske spill.  
Klasse:41 Elektroniske spilltjenester tilveiebrakt via 

internett, spilltjenester, online spilltjeneste (via 
computernettverk, sosiale nettverkstjenester, 
fremskaffelse av et computerspill som kan nås 
brukerne via et globalt nettverk/eller internett.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257945 
(151) Reg.dato.: 2010.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201001219 
(220) Inndato: 2010.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.17 

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

(730) Innehaver: 
 Yes Games AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Elektroniske spilltjenester tilveiebrakt via 

internett, spilltjenester, online spilltjeneste (via 
computernettverk, sosiale nettverkstjenester, 
fremskaffelse av et computerspill som kan nås 
brukerne via et globalt nettverk/eller internett.  

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257946 
(151) Reg.dato.: 2010.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201003280 
(220) Inndato: 2010.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.17 

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

 Raufoss Ammunisjonsfabrikker AS, Postboks 163, 
2831 RAUFOSS, NO 

(740) Fullmektig: 
 ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE 

FREDRIKSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Sikkerhetsskap og -skrin; pengeskap; 
bankbokser; beholdere av metall; pengeskrin 
av metall; kasser av metall; våpenskap av 
metall. 

Klasse:20 Skap; arkivskap; kartotekskap.  
(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257947 
(151) Reg.dato.: 2010.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006948 
(220) Inndato: 2010.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.02 

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

(730) Innehaver: 
 Ragasco AS, Postboks 50, 2831 RAUFOSS, NO 

(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. Herunder ventiler og 
tilbehør til ventiler 

Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (Ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller 
av plast. Herunder høytrykks- og 
lavtrykksbeholdere av kompositt for gass, 
væsker og luft 

Klasse:40 Bearbeiding av materialer, herunder 
produksjon av høytrykks- og 
lavtrykksbeholdere av kompositt for gass, 
væsker, luft, samt ventiler produksjon og 
tilbehør til ventiler 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. Herunder 
utvikling og design av kompositt produkter, 
utvikling av høytrykks- og lavtrykksbeholdere 
av kompositt for gass, væsker, luft, samt 
utvikling av ventiler og tilbehør til ventiler 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 

 
(111) Reg.nr.: 257948 
(151) Reg.dato.: 2010.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005896 
(220) Inndato: 2010.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.17 

HÅG Capisco Puls 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Scandinavian Business Seating AS, Fridtjof Nansens 
vei 12, 0369 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:20 Møbler, stoler med eller uten fotskamler; deler, 
tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, 
herunder armlener, fotvipper og fotplater; speil, 
billedrammer; varer (ikke opptatt i andre 
klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, 
rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer 
for alle disse materialer, eller av plast; 
madrasser.  

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257949 
(151) Reg.dato.: 2010.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007274 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

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

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Norge Intellectual Property AS, Johan 

Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Sykler.  
Klasse:18 Paraplyer, bager, vesker, sekker, ryggsekker. 
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -

beholdere; glassvarer og varer av porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser); 
mugger, kopper, krus, glass.  

Klasse:25 Klær; fottøy.  
Klasse:30 Kakao, sjokolade, kakaodrikker, 

sjokoladedrikker og kaffedrikker og preparater 
for slike drikker, bakeriprodukter, bakverk, 
konditorvarer og konfektyrer, spesielt sukker 
og sjokoladekonfektyrer, deigprodukter, 
preparater laget av korn eller 
frokostblandinger, spiseis. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257950 
(151) Reg.dato.: 2010.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006953 
(220) Inndato: 2010.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.02 

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

 Ragasco AS, Postboks 50, 2831 RAUFOSS, NO 
(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. Herunder ventiler og 
tilbehør til ventiler 

Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (Ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller 
av plast. Herunder høytrykks- og 
lavtrykksbeholdere av kompositt for gass, 
væsker og luft 

Klasse:40 Bearbeiding av materialer, herunder 
produksjon av høytrykks- og 
lavtrykksbeholdere av kompositt for gass, 
væsker, luft, samt ventiler produksjon og 
tilbehør til ventiler 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. Herunder 
utvikling og design av kompositt produkter, 
utvikling av høytrykks- og lavtrykksbeholdere 
av kompositt for gass, væsker, luft, samt 
utvikling av ventiler og tilbehør til ventiler 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257951 
(151) Reg.dato.: 2010.12.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006942 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

(730) Innehaver: 
 BICON AS, Øvre Slottsgate 5, 0157 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 

forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257952 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200905878 
(220) Inndato: 2009.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.20 

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

(730) Innehaver: 
 Langlee Wave Power AS, Vakåsveien 9, 1395 

HVALSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; maskiner, 

anlegg, systemer og installasjoner for 
produksjon av elektrisk kraft; generatorer for 
elektrisitet; turbiner (unntatt for 
landkjøretøyer); ventiler.  

Klasse:9 Vitenskapelige og elektriske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
måling, signalering, kontroll og instrumenter for 
føring, måling, kopling, overføring, 
akkumulering, regulering eller kontrollering av 
elektrisitet; batterier/akkumulatorer; elektriske 
apparater og instrumenter; apparater for 
opptak, overføring eller gjengivelse av lyd 
og/eller bilder, magnetiske databærere; 
software; akkumulatorer, bølgemålere, 
elektrisitetsmålere, elektriske akkumulatorer, 
elektriske batterier, kontrolltavler, ledninger, 
måleinstrumenter, vindstyrkemålere, elektriske 
kabler; magnetiske ledninger; holdere for 
elektriske spoler.  

Klasse:35 Forretnings-, ledelses- og 
organisasjonsrådgivning innenfor 
energiområdet; annonse- og 
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter, kontortjenester; 
samling, oppbevaring og innhenting av data og 
informasjon, analyse av kostnader og priser; 
handel med energi og elektrisk kraft; tjenester i 
forbindelse med handel og salg av energi; 
markedsføringstjenester, herunder 
markedsføring av ny teknologi; vikarformidling; 
energirelaterte konsultasjonstjenester.  

Klasse:36 Megling av energi, elektrisk kraft; finansiell 
virksomhet; forretninger med fast eiendom. 

Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet, vedlikeholds- og drift 
relatert til kraftproduksjon, distribusjonsanlegg, 
turbiner, generatorer og maskiner til 
kraftproduksjon; konstruksjon og bygging av 
kraftanlegg; drift og vedlikeholdstjenester.  

Klasse:39 Transportvirksomhet; distribusjon av 
elektrisitet; skipsfart; veifrakt; transport; 
innpakning og lagring av varer.  

Klasse:40 Kraftproduksjon; konsulentvirksomhet 
vedrørende kraftproduksjon. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og design og utvikling relatert dertil; 
industriell analyse og forskning; design og 
utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; 
geologisk beregning, geologisk prospektering, 
geologiske grunnundersøkelser; design og 
konsultasjonstjenester, tjenester relatert til 
datamaskinsystemer brukt i kraftstasjoner; 
analyse av data og informasjon; prosjektering 
og planleggingstjenester; ingeniørvirksomhet 

og forskning relatert til energi, elektrisitet, og 
kraftproduksjon; planleggingstjenester relatert 
til bygging av energikraftverk; tekniske 
prosjektstudier; materialtesting; 
arkitektvirksomhet; konsulentvirksomhet i 
sikkerhetsspørsmål; industriell planlegging og 
konstruksjonstegning; undervannsforskning; 
geologisk prospektering, forskning og 
besiktigelse; landmålingstjenester; mekanisk 
forskning og teknisk materialtesting; tjenester 
vedrørende teknisk kvalitetskontroll; utvikling 
av teknisk materiell og industrianlegg også på 
energiområdet; tekniske prosjektstudier. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257953 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet 2010.01.13 DK 2010 00106 
(210) Søknadsnr.: 201007278 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

 Josta A/S, Tofte Industri 4, 3200 HELSINGE, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet; 
entreprenørvirksomhet; konstruksjon, 
reparasjon, vedlikehold og bygging av veier, 
broer, demninger og rørledninger; 
broleggingsarbeid, asfaltering, byggearbeider, 
havnebygging, bygging av moloer, nedrivning 
av bygninger, reparasjon av bygninger, 
bygging av flyplasser, informasjon vedrørende 
bygningskonstruksjoner, informasjon 
vedrørende reparasjon, bygningsisolering, 
murerarbeider. 

Klasse:40 Bearbeiding og behandling av materialer og 
gjenstander; bearbeiding og behandling, 
herunder gjenbruk, av veidekkematerialer og 
byggematerialer. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, samt 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; arkitektonisk rådgivning, 
arkitektvirksomhet, utarbeidelse av 
byggeplaner, ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise), materialtesting, tekniske og 
geologiske prosjektstudier, tekniske 
prosjektstudier. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257954 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004125 
(220) Inndato: 2010.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.20 

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

(730) Innehaver: 
 Global Hobby og Kunst AS, O J Brochs gate 20, 5006 

BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, 
beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; 
bladmetaller og metallpulver for malere, 
dekoratører, trykkere og kunstnere. 

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; scrapbook 

Klasse:28 Spill og leketøy; hobbyartikler; maling og utstyr 
til bruk i skole og barnehager 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257955 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007279 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

(730) Innehaver: 
 Emirates Telecommunications Corp, PO Box 3838 ABU 

DHABI, AE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltelefon-, 

satellitt- og telefonkommunikasjonstjenester; 
kommunikasjon ved bruk av 
datamaskinterminaler; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk; 
datakommunikasjonstjenester; digitale 
kommunikasjonstjenester; elektroniske 
datautvekslingstjenester; elektronisk 
postoverføring; elektronisk overføring av data, 
bilder og dokumenter; tilby tilgang til 
direktekoplete datatjenester; internettjenester; 
tilgangstjenester til fjerndatabaser; VAN-
tjenester; tilby forbindelser til et trådløst 
lokalområdenettverk (LAN). 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257956 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007280 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Emirates Telecommunications Corp, PO Box 3838 ABU 
DHABI, AE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltelefon-, 
satellitt- og telefonkommunikasjonstjenester; 
kommunikasjon ved bruk av 
datamaskinterminaler; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk; 
datakommunikasjonstjenester; digitale 
kommunikasjonstjenester; elektroniske 
datautvekslingstjenester; elektronisk 
postoverføring; elektronisk overføring av data, 
bilder og dokumenter; tilby tilgang til 
direktekoplete datatjenester; internettjenester; 
tilgangstjenester til fjerndatabaser; VAN-
tjenester; tilby forbindelser til et trådløst 
lokalområdenettverk (LAN). 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257957 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007284 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

(730) Innehaver: 
 Anette Ravnås, JARLSØVEIEN 61 C, 3124 

TØNSBERG, NO 
Agnes Johansen, Utsikten 14, 9151 SORSLETT, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Kamerafutteral og mobiletuier. 
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:35 Salg av klær, fottøy, hodeplagg, mobiletuier, 

kamerafutteraler. 
(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 257958 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007011 
(220) Inndato: 2010.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.06 

Claire.dk 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Claire Group A/S, Marsvej 6, 7430 IKAST, DK 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 
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 og 
salmakervarer. 

Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257959 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007277 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

 Cycleurope Norge AS, Postboks 385, 4303 SANDNES, 
NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Sykler, deler og tilbehør til sykler. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257960 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006946 
(220) Inndato: 2010.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.02 

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

 DiaGenic ASA, Grenseveien 92, 0663 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter; 

diagnoseapparater og utstyr for medisinske 
formål. 

Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i 
klasse 10. 

Klasse:44 Medisinske tjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257961 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006924 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

 Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, Postboks 306, 
1301 SANDVIKA, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:42 Teknologiske tjenester; ingeniørtjenester; 
teknologiske konsultasjoner; overvåking og 
observasjon av undervannsoperasjoner, 
havbunn og undervannsutstyr. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257962 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006947 
(220) Inndato: 2010.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.02 

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

(730) Innehaver: 
 DiaGenic ASA, Grenseveien 92, 0663 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter; 
diagnoseapparater og utstyr for medisinske 
formål. 

Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i 
klasse 10. 

Klasse:44 Medisinske tjenester 
(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 257963 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006708 
(220) Inndato: 2010.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.20 

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

 Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 
KONSTANZ, DE 

(740) Fullmektig: 
 Nycomed Norway Holding AS, Postboks 205, 1372 

ASKER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 
(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257964 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet 2010.02.04 US 77/928,440 
(210) Søknadsnr.: 201007237 
(220) Inndato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

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

 CamelBak Products LLC, 2000 S. McDowell, Suite 200, 
CA94954 PETALUMA, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:21 Vannforsyningssystemer bestående av en 
drikkebeholder, en drikkeslange og et 
munnstykke; drikkebeholdere for 
vannforsyningssystemer bestående av en 
drikkebeholder, en drikkeslange og et 
munnstykke; munnstykker og koplingsstykker 
for vannforsyningssystemer bestående av en 
drikkebeholder, en drikkeslange og et 
munnstykke; flasker solgt tomme; 
drikkebeholdere for reisende; drikkekar; 
transportable drikkevaredispensere; 
plastflasker solgt tomme, sportsflasker solgt 
tomme; klemmeflasker solgt tomme; flasker 
med munnstykker solgt tomme; flasker med 
biteaktiverende munnstykker solgt tomme; 
deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til 
alle de forannevnte flasker. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257965 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006709 
(220) Inndato: 2010.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.20 

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

 Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 
KONSTANZ, DE 

(740) Fullmektig: 
 Nycomed Norway Holding AS, Postboks 205, 1372 

ASKER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257966 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007293 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

(730) Innehaver: 
 Frode Anderssen, INGES GATE 26, 2004 

LILLESTRØM, 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. 

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

ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257967 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006713 
(220) Inndato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.20 

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

 BioFORM AS, Postboks 87, 9315 SØRREISA, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Helsekost, i form av preparater til medisinsk 
bruk, naturlegemidler, urter for røking for 
medisinsk bruk, og for helsefremmende og 
sykdomsforebyggende formål. Farmasøytiske 
og veterinære preparater; hygieniske preparater 
for medisinske formål; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257968 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006714 
(220) Inndato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.20 

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

 BioFORM AS, Postboks 87, 9315 SØRREISA, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Helsekost, i form av preparater til medisinsk 
bruk, naturlegemidler, urter for røking for 
medisinsk bruk, og for helsefremmende og 
sykdomsforebyggende formål. Farmasøytiske 
og veterinære preparater; hygieniske preparater 
for medisinske formål; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257969 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005988 
(220) Inndato: 2010.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.20 

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

 VNU Marketing Information Europe & Asia BV, 
Diemerhof 2, 1112XL DIEMEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Tjenester relatert til databasemarkedsføring 

(for eksempel opprette, forbedre og 
administrere forbrukerdatabaser), 
tilveiebringelse av forbrukerdata for direkte 
markedsføringstjenester, direkte 
markedsføringstjenester; tilgang og 
administrasjon av micromarketingssystemer 
for geodemografiske segment- og 
markedsanalyser; undersøkelser vedrørende 
forretningsmessig statistisk informasjon; 
markedsføring og markedsundersøkelser; 
meningsmålinger; forretningsmessig 
administrasjon og organisasjonsrådgivning 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257970 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006929 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

(730) Innehaver: 
 Rå Sport AS, Parkveien 19, 0350 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:28 Sportsartikler. 
Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av 

sportsartikler. 
(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257971 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006937 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

(730) Innehaver: 
 Mare Safety AS, Stålhaugen 5, 6065 ULSTEINVIK, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 

for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner. 

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

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

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). 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet. 
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 

midlertidig innlosjering. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257972 
(151) Reg.dato.: 2010.12.20 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006925 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

(730) Innehaver: 
 Krogh + Krefting AS, Sagveien 21a, 0459 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg 
(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 257973 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007296 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

(730) Innehaver: 
 NINA MARGITA OSKAL, Lønsdal, 8255 RØKLAND, 

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

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257974 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007297 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

 Biarritz Holdings SarL, 9-11, rue Louvigny, 1946 
LUXEMBOURG, LU 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Datamaskiner, særskilt stasjonære 
datamaskiner, bærbare datamaskiner, 
notatblokk PC-er; datamaskinmuser; 
minnepinner; fotografiske instrumenter og 
apparater; kameraer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257975 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007298 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 Biarritz Holdings SarL, 9-11, rue Louvigny, 1946 

LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Datamaskiner, særskilt stasjonære 

datamaskiner, bærbare datamaskiner, 
notatblokk PC-er; datamaskinmuser; 
minnepinner; fotografiske instrumenter og 
apparater; kameraer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257976 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200912917 
(220) Inndato: 2009.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

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

 Helge Rognstad, Fabrikkgaten 10, 5059 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Apparater og instrumenter til signalering, 
kontroll og livredning; apparater for overføring 
og gjengivelse av lyd; nødtelefoner; 
programvare for nødtelefoner. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
programvare for nødtelefoner. 

Klasse:45 Overvåking av sikkerhetssystemer. 
(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 257978 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2010.06.14 EM 009173618 
(210) Søknadsnr.: 201006897 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

 Meda AB, Box 906, 17009 SOLNA, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Såper; parfymevarer; preparater til kropps- og 

skjønnhetspleie. 
Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 

hygieniske preparater til medisinske formål; 
plaster, forbindingsstoffer. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257979 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.16 MT 49620 
(210) Søknadsnr.: 201004692 
(220) Inndato: 2010.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

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

(730) Innehaver: 
 Draw Ltd, 168, St.Christopher Street, VLT 1467 

VALLETETA, MT 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma DLA Piper DA, Postboks 1364 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 On-line øreauksjon. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257981 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.18 MT 49623 
(210) Søknadsnr.: 201004693 
(220) Inndato: 2010.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

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

(730) Innehaver: 
 Draw Ltd, 168, St.Christopher Street, VLT 1467 

VALLETETA, MT 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma DLA Piper DA, Postboks 1364 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Bingo online. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257982 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.01 MT 49673 
(210) Søknadsnr.: 201004694 
(220) Inndato: 2010.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

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

(730) Innehaver: 
 Draw Ltd, 168, St.Christopher Street, VLT 1467 

VALLETETA, MT 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma DLA Piper DA, Postboks 1364 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 On-line øreauksjon. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257983 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.16 MT 49619 
(210) Søknadsnr.: 201004695 
(220) Inndato: 2010.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

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

(730) Innehaver: 
 Draw Ltd, 168, St.Christopher Street, VLT 1467 

VALLETETA, MT 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma DLA Piper DA, Postboks 1364 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 On-line øreauksjon. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257984 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200910931 
(220) Inndato: 2009.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

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

 Distriktenes Energiforening (Defo), Haakon VII gate 9, 
0160 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Elektroniske publikasjoner; elektroniske 
magasiner og tidsskrifter inneholdende 
informasjon og nyhetsreportasjer knyttet til 
energisektoren. 

Klasse:16 Trykte publikasjoner; magasiner; tidsskrifter 
inneholdende informasjon og 
nyhetsreportasjer knyttet til energisektoren. 

Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kommersielle rådgivningstjenester for 
energiselskaper og energiverk; drift og 
administrasjon av medlemsorganisasjon for 
energiselskaper og energiverk; politisk 
påvirkningsarbeid på vegne av 
medlemsbedrifter for å bedre selskapenes 
rammebetingelser ved hjelp av generelt 
informasjonsarbeid, annonsering og 
lobbyvirksomhet, samt for å utvikle, oppdatere 
og spre kunnskap om næringen overfor 
myndigheter og media; kommersielle 
bransjerådgivningstjenester overfor politiske 
myndigheter, herunder bidra med 
høringsuttalelser vedrørende saker og 
lovendringsforslag som vedrører 
energisektoren; uttalelser og 
utarbeidelse/utsendelse av pressemeldinger til 
media på vegne av medlemsorganisasjoner; 
interesseorganisasjon for energiselskaper og 
energiverk, nemlig å fremme og ivareta 
medlemsbedrifters interesser overfor offentlige 
myndigheter, private parter, leverandører og 
kunder.  

Klasse:39 Rådgivning, informasjon og konsulenttjenester 
vedrørende energiproduksjon og -distribusjon. 

Klasse:40 Rådgivning, informasjon og konsulenttjenester 
vedrørende energiproduksjon. 

Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
kompetanseutviklings- og 
kompetanseoverføringstjenester vedrørende 
energisektoren, energiproduksjon, energiverk 
og energinettverk, herunder slike tjenester 
knyttet til politiske rammebetingelser, 
distriktspolitiske virkninger; kulturelle og 
sportslige tjenester; opplysningsarbeid og 
politisk rådgivning og informasjonsarbeid 
knyttet til energiproduksjon og -distribusjon, 
energiselskaper og energiverk; utgivelse av 
trykte publikasjoner; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare, elektroniske publikasjoner, 
herunder nyhetsbrev, tidsskrifter og en 
hjemmeside via internett; nyhetsbyråtjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257985 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007303 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 HPS Handel AS, Postboks 533, 0214 OSLO, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
markedsstudier; markedsundersøkelser; 
meningsmålinger; rådgivning om reklame og 
om organisasjons- og forretningsledelse og om 
forretningsprofilering; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
bistand ved ledelse og administrasjon av 
stormarkeder, kjøpesentre og varehus; 
forvaltning og drift av stormarkeder, 
kjøpesentre og varehus; utvikling av 
stormarkeder, kjøpesentre og varehus. 
Detaljhandel av: kjemiske produkter til bruk i 
industri, vitenskap og jordbruk, malinger, 
fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, 
rengjøringsmidler og midler til toalettbruk, oljer 
og fett til industrielle formål, smøremidler, 
støvbindemidler, brensel, drivstoff og 
belysningsstoffer, lys og veker for lys, 
farmasøytiske preparater og andre preparater 
for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av 
metall, isenkramvarer, maskiner, 
verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og 
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -
maskiner, 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, salgsautomater, kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner, brannslukningsapparater, 
kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, 
ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater 
og innretninger for belysning, oppvarming, 
koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i 
vannet, skytevåpen, ammunisjon og 
prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle 
metaller og deres legeringer og varer av edle 
metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, 
smykker, edle stener, ur og kronometriske 
instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp 
og varer laget av disse materialer, trykksaker, 

materialer til bokbinding, fotografier, 
skrivesaker og papirvarer, klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til 
bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, instruksjons- og 
undervisningsmateriell, tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner 
samt varer av disse materialer, skinn og huder, 
kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, 
speil, billedrammer, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper, gjenstander til 
rengjøringsformål, glassvarer, porselen og 
keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, 
presenninger, seil, sekker, garn og tråd for 
tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, 
fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, 
matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, 
spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, 
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, 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, jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, 
friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, 
naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann 
og andre ikke-alkoholholdige drikker, 
fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for 
røkere. 

Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av 
fast eiendom, forpaktning av faste 
eiendommer; utleie av kontorer; utleie av 
forretningslokaler; finansiell virksomhet. 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kantiner, kaféer, 
kafeteriaer, restauranter, snack-barer. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257986 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200900611 
(220) Inndato: 2009.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

23ANDME 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 23andMe Inc a Delaware Corp, 2606 Bayshore 
Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:42 Tilveiebringelse av vitenskapelige analyser og 
informasjonsrapporter basert på resultater av 
laboratorietesting i området for molekylær 
biologi og genetikk; tilveiebringelse av 
flerdobbelte online computerdatabaser som 
inneholder samlete resultater av genotyping 
(prosessen som avgjør genotypen til et individ) 
og som tillater brukerne å analysere dere 
genetiske data ved bruk av den senest 
tilgjengelige forskning; tjenester i form av 
applikasjonstjenestetilbyder (applicationservice 
provider, ASP) bestående av programvare til 
bruk i databehandling, datalagring, 
dataanalyser, rapportgenerering, 
brukeridentifikasjon, og 
medlemskapidentifikasjon, alle i området for 
molekylærbiologi, genetikk og genetisk testing; 
tjenester i form av applikasjonstjenestetilbyder 
(ASP) bestående av programvare for 
evaluering, analysering, og deltakelse i 
vitenskapelig forskning i området for 
molekylærbiologi og genetikk; tjenester i form 
av applikasjonstjenestetilbyder (ASP) 
bestående av programvare som tillater flere 
bruker å dele informasjon med hverandre 
angående molekylærbiologi og genetikk; 
tilveiebringelse av en interaktiv webside 
bestående av sosial nettverksbygging i 
området for molekylærbiologi og genetikk; 
tilveiebringelse av en interaktiv webside 
bestående av informasjon og vitenskapelig 
forskning i området for molekylærbiologi og 
genetikk; online sosiale 
nettverksbyggingstjenester; vitenskapelig 
forskning i området for molekylærbiologi, 
genetikk, genetisk testing, genetisk screening, 
genotyping, fenotyping, molekylær analysering 
og avstamming. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257987 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006902 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

BRASSITREL 
(541) Merket er et ordmerke 
(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 Gjødsel, mikronæringsstoffer, kjemikalier, 
plantevernmidler og jordforbedringsmidler, eller 
andre råvarer som gir jord- og hagebruk 
forbedringer, stoffer eller næringsstoffer som 
fremmer vekst og reparasjon av organisk liv 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257988 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007306 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

 SCA BioNorr AB, Box 223, 87125 HÄRNÖSAND, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:4 Brensel (herunder bensin og motorsprit) og 

belysningsstoffer; torv (brensel); torvblokker 
(brensel); torvbriketter (brensel); trebriketter; 
trekull (brensel); trepellets av trefiber for bruk 
som biobrensel og absorpsjonsmiddel. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257989 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007307 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 Marealis AS, Postboks 6458, 9294 TROMSØ, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, 

vitenskapelige og fotografiske formål og til 
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; 
ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for 
herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål. 

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: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. 

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. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257990 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007309 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 Marealis AS, Postboks 6458, 9294 TROMSØ, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, 

vitenskapelige og fotografiske formål og til 
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; 
ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for 
herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål. 

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: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. 

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. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257991 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006710 
(220) Inndato: 2010.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

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

 Synsam Nordic AB, c/o Jesper Koefoed, Optical 
Fashion Group A/S, Hovedgaden 451K, 2640 
HEDEHUSENE, DK 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Amaliegade 

13, 1256 KØBENHAVN K, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske og veterinærmedisinske 
preparater samt preparater til sunnhetspleie; 
dietetiske preparater til medisinsk bruk; plaster 
og forbindinger; desinfeksjonsmidler; 
preparater, væsker og tabletter til rensning og 
rengjøring, oppbløting samt desinfeksjon av 
kontaktlinser. 

Klasse:9 Vitenskapelige, elektriske, fotografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til veiing, måling, 
kontroll og undervisning, kontaktlinser, briller, 
brilleinnfatning, brilleglass, andre optiske 
artikler (ikke inneholdt i andre klasser), 
brilleetuier, deler og tilbehør (ikke inneholdt i 
andre klasser) til alle de før nevnte varer; 
optiske og magnetiske databærere med eller 
uten data, opptatte computerprogrammer. 

Klasse:44 Legebedrifter, herunder øyelege- og 
ørelegebedrifter; sunnhetspleie og 
skjønnhetspleie; optikervirksomhet; syns- og 
høreprøver; service i forbindelse med 
brilletilpasning; service i forbindelse med 
kontaktlinsetilpasning; service i forbindelse 
med tilpasning av høreapparater; rensning av 
kontaktlinser; rensing og justering av 
høreapparater. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257992 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2009.06.03 JP 2009-041096 
(210) Søknadsnr.: 200909892 
(220) Inndato: 2009.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

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

 Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co 
Ltd), No. 2 Takaracho- Kanagawa-ku YOKOHAMA-
SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Ikke-elektrisk drivkraft for landkjøretøyer (ikke 
inkludert deres deler); aksler, akslinger og 
spindler (for landkjøretøyer); akselkoplinger 
eller konnektorer (for landkjøretøyer); 
kulelager (for landkjøretøyer; kraftoverføringer 
og gir (for landkjøretøyer); støtdempere (for 
landkjøretøyer); bremser (for landkjøretøyer); 
vekselstrømmotorer (AC Motorer) eller 
likestrømmotorer (DC motorer) for 
landkjøretøyer (ikke inkludert deres deler); 
automobiler og deres deler og utstyr, unntatt 
bladfjærer; elektriske automobiler og deres 
deler og utstyr, unntatt bladfjærer. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257993 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2009.12.14 US 77/892,807 
(210) Søknadsnr.: 201005995 
(220) Inndato: 2010.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

CLARIFIDE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(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; 
dokumentordnere og mapper for dokumenter, 
av papir, papp eller plast; trykte papiretiketter; 
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   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257994 
(151) Reg.dato.: 2010.12.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006388 
(220) Inndato: 2010.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

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

(730) Innehaver: 
 Aker Clean Carbon AS, Postboks 195, 0212 OSLO, NO

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle og 
vitenskapelige formål; bindemidler til 
industrielle formål.  

Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og 
veker for lys.  

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   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257995 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007318 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 KOLBOTN TORG EIENDOM AS, Postboks 164 

Skøyen, 0212 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

markedsstudier; markedsundersøkelser; 
meningsmålinger; rådgivning om reklame og 
om organisasjons- og forretningsledelse og om 
forretningsprofilering; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
bistand ved ledelse og administrasjon av 
stormarkeder, kjøpesentre og varehus; 
forvaltning og drift av stormarkeder, 
kjøpesentre og varehus; utvikling av 
stormarkeder, kjøpesentre og varehus. 
Detaljhandel av: kjemiske produkter til bruk i 
industri, vitenskap og jordbruk, malinger, 
fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, 
rengjøringsmidler og midler til toalettbruk, oljer 
og fett til industrielle formål, smøremidler, 
støvbindemidler, brensel, drivstoff og 
belysningsstoffer, lys og veker for lys, 
farmasøytiske preparater og andre preparater 
for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av 
metall, isenkramvarer, maskiner, 
verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og 
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -
maskiner, 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, salgsautomater, kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner, brannslukningsapparater, 
kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, 
ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater 
og innretninger for belysning, oppvarming, 
koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 

vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i 
vannet, skytevåpen, ammunisjon og 
prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle 
metaller og deres legeringer og varer av edle 
metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, 
smykker, edle stener, ur og kronometriske 
instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp 
og varer laget av disse materialer, trykksaker, 
materialer til bokbinding, fotografier, 
skrivesaker og papirvarer, klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til 
bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, instruksjons- og 
undervisningsmateriell, tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner 
samt varer av disse materialer, skinn og huder, 
kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, 
speil, billedrammer, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper, gjenstander til 
rengjøringsformål, glassvarer, porselen og 
keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, 
presenninger, seil, sekker, garn og tråd for 
tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, 
fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, 
matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, 
spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, 
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, 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, jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, 
friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, 
naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann 
og andre ikke-alkoholholdige drikker, 
fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for 
røkere. 

Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av 
fast eiendom, forpaktning av faste 
eiendommer; utleie av kontorer; utleie av 
forretningslokaler; finansiell virksomhet. 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kantiner, kaféer, 
kafeteriaer, restauranter, snack-barer. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257996 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007319 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 KONGSBERG UTVIKLING AS, c/o AVA Eiendom AS, 

Hagaløkkveien 7, 1383 ASKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

markedsstudier; markedsundersøkelser; 
meningsmålinger; rådgivning om reklame og 
om organisasjons- og forretningsledelse og om 
forretningsprofilering; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
bistand ved ledelse og administrasjon av 
stormarkeder, kjøpesentre og varehus; 
forvaltning og drift av stormarkeder, 
kjøpesentre og varehus; utvikling av 
stormarkeder, kjøpesentre og varehus. 
Detaljhandel av: kjemiske produkter til bruk i 
industri, vitenskap og jordbruk, malinger, 
fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, 
rengjøringsmidler og midler til toalettbruk, oljer 
og fett til industrielle formål, smøremidler, 
støvbindemidler, brensel, drivstoff og 
belysningsstoffer, lys og veker for lys, 
farmasøytiske preparater og andre preparater 
for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av 
metall, isenkramvarer, maskiner, 
verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og 
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -
maskiner, 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, salgsautomater, kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner, brannslukningsapparater, 
kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, 
ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater 
og innretninger for belysning, oppvarming, 
koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i 
vannet, skytevåpen, ammunisjon og 
prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle 
metaller og deres legeringer og varer av edle 
metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, 
smykker, edle stener, ur og kronometriske 
instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp 
og varer laget av disse materialer, trykksaker, 
materialer til bokbinding, fotografier, 
skrivesaker og papirvarer, klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til 
bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita, instruksjons- og 
undervisningsmateriell, tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner 
samt varer av disse materialer, skinn og huder, 
kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, 
speil, billedrammer, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper, gjenstander til 
rengjøringsformål, glassvarer, porselen og 
keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, 
presenninger, seil, sekker, garn og tråd for 
tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, 
fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, 
matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, 
spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, 
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, 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, jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, 
friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, 
naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann 
og andre ikke-alkoholholdige drikker, 
fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for 
røkere. 

Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av 
fast eiendom, forpaktning av faste 
eiendommer; utleie av kontorer; utleie av 
forretningslokaler; finansiell virksomhet. 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
bartjenester, catering, kantiner, kaféer, 
kafeteriaer, restauranter, snack-barer. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 257997 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201003829 
(220) Inndato: 2010.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.22 

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

(730) Innehaver: 
 Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 

NØTTERØY, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Kjøretøyer, befordringsmiddel til bruk på land, i 
luft eller i vannet. 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257998 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005449 
(220) Inndato: 2010.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.22 

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

(730) Innehaver: 
 Rettshjelper Cand Jur Gunnar Olsen, Nøstetorget 5, 

5011 BERGEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Gjeldsforhandling og finansiering. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257999 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200812830 
(220) Inndato: 2008.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.22 

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

 Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, 
Minato-ku, 107-8556 TOKYO, JP 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Automobiler; kjøretøyer; befordringsmidler til 
bruk på land, i luften eller i vannet; deler og 
tilbehør til de ovennevnte varer inkludert i 
klasse 12. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 

 
(111) Reg.nr.: 258000 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006904 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

 Trond Arne Strand, Silurvn. 44, 0380 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Råsjokolade; søt, halvsøt, lys, mørk, 70% 
kakao, både med og uten nøtter, frukt, bær 
eller kornprodukter, frokostblanding, pålegg, 
kakao, kakaosmør, spiseis, lecithin, carob, 
vanilje, naturlig søtning fra bjørk, agave i 
sirups/pulver form, og annen naturlig søtning. 
Snacks vesentlig bestående av super mat som 
bær, nøtter, oljer og frukt. Glasurer, gele, 
drikker, nougat, instant kakaoblanding, 
sukkertøy uten sukker, sjokoladepulver, 
sjokoladevarer, kakaobasert smørepålegg, 
konditorvarer, konfektyrer, karamell og 
bestanddeler av snacks. Råsjokolade både 
flytende, fast (sjokolade plater og små 
konfekter.) Råsjokolade kaker og andre kaker. 
Varene kan være frysetørret, soltørket eller 
ubehandlet. Nytelsesmidler kan erstatte 
sukkerinnholdige varer. 

Klasse:32 Drikker på basis av råsjokolade, kakao, vann; 
og andre ikke-alkoholholdige drikke; 
smoothies, fruktdrikker, fruktsafter og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, 
opplæringsvirksomhet, reklame, 
underholdningsvirksomhet gjennom: film, 
radio, tv, bøker, blad, leker, spill, lyd, bilde, 
sms, og andre medier. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258001 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2008.09.29 JP 2008-079333 
(210) Søknadsnr.: 200813651 
(220) Inndato: 2008.10.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.22 

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

 Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, 
Minato-ku, 107-8556 TOKYO, JP 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Ikke-elektriske drivmotorer til landkjøretøyer 
(inkluderer ikke "deres deler); tyverialarm for 
kjøretøyer; AC- eller DC-motorer til 
landkjøretøyer (inkluderer ikke "deres deler"); 
båter og skip og deres deler og tilbehør; fly og 
deres deler og tilbehør; 
firehjulsmotorkjøretøyer og deres deler og 
tilbehør; tohjulsmotorkjøretøyer, sykler og 
deres deler og tilbehør. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 258002 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006932 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

(730) Innehaver: 
 Installatøren Østfold AS, Gamle Kirkevei 53, 1617 

FREDRIKSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet herunder el-
installasjon. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258003 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006903 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

(730) Innehaver: 
 Moscow-Efes Brewery, d. 15B, ul. Podolskikh 

Kursantov, 117546 MOSCOW, RU 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:32 Aperitifer, ikke-alkoholholdige; vann (drikker); 
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kvass (ikke-alkoholholdige drikker); cocktails, 
ikke-alkoholholdige; limonader; peanøttemelk 
(brus); ikke-alkoholholdige drikker; isotoniske 
drikker; ikke-alkoholholdige drikker basert på 
honning; mysedrikker; ikke-alkoholholdige 
fruktjuicedrikker; mandelmelk (drikker); 
fruktnektarer, ikke-alkoholholdige; 
mandelmelk; øl; brusepulver for drikker; 
sarsaparilla (brus); limonadesaft; saft for 
fremstilling av drikker; tomatjuice (drikk); cider, 
ikke-alkoholholdig; grønnsaksjuicer (drikker); 
fruktjuicer; preparater til fremstilling av 
kullsyreholdig vann; preparater til fremstilling 
av drikker; most; druemost, ugjæret; vørterøl; 
vørtermalt; pastiller til å få drikker til å bruse; 
brusepulver (drikker); ikke-alkoholdige 
fruktekstrakter; ekstrakter av humle til 
ølbrygging; essenser til fremstilling av drikker. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258004 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004359 
(220) Inndato: 2010.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.22 

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

 Celcipack AS, Kvalen 30, 8373 BALLSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:11 Transportabel beholder for avkjøling av 
innhold, kjølebeholder. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258005 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201004301 
(220) Inndato: 2010.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.22 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shetland Products Ltd, 66 Queens Road, AB154YE 
ABERDEEN, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Fiskemat; fisk; oppdrettsfisk; skalldyr; 
oppdrettsskalldyr; bearbeidet fiskemat; fredet 
fiskemat; røkt fiskemat; frossen fiskemat; 
produkter av fiskemat; matprodukter laget av 
fisk; matprodukter laget av skalldyr; forberedte 
måltider inneholdende fullt eller stort sett av 
fiskemat; forberedte måltider inneholdende fullt 
eller stort sett av fisk; forberedte måltider 
inneholdende fullt eller stort sett av skalldyr; 
fiskepaté; røkt fisk, fisk, spiselig oljer og fett; 
forberedte måltider; supper og potetchips. 

Klasse:30 Matvarer i form av forberedte måltider; 
sandwicher; pizza, paier og pastaretter; paier 
inneholdende fiskemat, fisk og/eller skalldyr; 
pastaretter inneholdende fiskemat, fisk og/eller 
skalldyr; sauser. 

Klasse:31 Levende dyr; levende fisk; levende skalldyr; 
fiskeegg til utklekking; matvarer til dyr; mat og 
drikke til dyr. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258006 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006930 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

(730) Innehaver: 
 Kongsberg Transport AS, Postboks 245, 3601 

KONGSBERG, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Transportvirksomhet; lagring av varer. 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
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(111) Reg.nr.: 258007 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200912630 
(220) Inndato: 2009.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.22 

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

 Butamax Advanced Biofuels LLC, 1209 Orange Street, 
DE19801 WILMINGTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Butanol; kjemiske preparater for påvisning av 
gjær; enzymer for fremstilling av alkohol og 
butanol. 

Klasse:4 Brensel og drivstoff. 
Klasse:7 Maskineri for produksjon av butanol. 
Klasse:30 Gjærekstrakter; gjær. 
Klasse:31 Landbruksprodukter. 
Klasse:37 Konstruksjon, bygging, vedlikehold og 

reparasjon av anlegg for produksjon av 
butanol. 

Klasse:40 Behandling, tilberedning og forbedring av 
kjemikalier. 

Klasse:42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester relatert 
til butanolutvikling. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258008 
(151) Reg.dato.: 2010.12.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006715 
(220) Inndato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.22 

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

 BioFORM AS, Postboks 87, 9315 SØRREISA, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Helsekost, i form av preparater til medisinsk 
bruk, naturlegemidler, urter for røking for 
medisinsk bruk, og for helsefremmende og 
sykdomsforebyggende formål. Farmasøytiske 
og veterinære preparater; hygieniske preparater 
for medisinske formål; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2010.12.27 
  

 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2010.12.27 - 52/10

 

34 
 

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: 0654549 
(151) Int.reg.dato: 1996.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201009591 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 D Jose Vila Ortiz, Libertad 62, 46910 SEDAVI 
(VALENCIA), ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Electronic sound apparatus; loudspeakers; sound 

reproducing apparatus, radio, television and video 
apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0936238 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201009044 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 
4058 BASEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemical products intended for agriculture, 

horticulture and forestry; seed dressing preparations; 
fertilizers for use in agriculture. 

Klasse:5 Preparations for destroying vermin; insecticides, 
fungicides, herbicides, nematocides, pesticides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 0965199 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200808221 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.07.03 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barclays Bank Plc, 29th Floor, 1 Churchill Place, 
E145HP LONDON, GB 
The Football Association Premier League Ltd, 30 
Gloucester Place, W1U8PL LONDON, GB 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO 
(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; calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus; magnetic and magnetically encoded 
cards; programmable cards; smart cards; cards for 
bearing data; credit, charge, debit and/or cash 
cards; prepayment cards; cheque guarantee cards; 
apparatus for electronic payment processing; 
apparatus for processing card transactions and 
data relating thereto and for payment processing; 
cash registers; apparatus for verifying data on 
magnetically encoded cards; sound and/or video 
recordings; tapes; cassettes; compact discs; films; 
slides; video recorders; video cassettes; video 
discs; DVDs; games adapted for use with television 
receivers; computer games; computer software; 
screensavers; publications in electronic format; data 
processing apparatus; electric and electronic 
scoreboards; photographic and cinematographic 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus, equipment and accessories; 
broadcasting apparatus and instruments; protective 
clothing and protective footwear; pads and fittings 
for all the aforesaid goods. 

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; book binding 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; travellers cheques; cardboard and plastic 
cards; money orders, money drafts; cheques; 
booklets; posters; bookmarks; flags, banners; 
paper; cardboard; note-paper transfers; 
decalcomanias; labels; wrapping and packaging 
materials; printed matter; trading cards, periodical 

publications; newspapers; books; magazines; 
photographs; albums; pens, pencils, rulers, pencil 
cases, writing paper; car tax disc holders; stickers; 
vehicle stickers; artists' materials; writing and 
drawing instruments; greeting cards; instructional 
and teaching material; calendars; diaries; address 
books; folders; files; writing instruments of precious 
metal; cheque book holders. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:28 Games and playthings; gymnastic and sporting 

articles not included in other classes; toys; board 
games; hand-held, self-contained games 
apparatus; gymnastic and sporting articles; 
footballs; balls; bags adapted for carrying sporting 
articles and apparatus; miniature replica football 
kits; darts and flights therefor, balloons; 
coin/counter operated games; ordinary playing 
cards. 

Klasse:32 Non-alcoholic beverages; beers; mineral and 
aerated waters; fruit drinks and fruit juices; isotonic 
drinks; syrups and other preparations for making 
beverages. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertising and 
promotional services; marketing; display services 
for merchandising; compilation, production and 
dissemination of advertising matter; business 
planning, assistance and management services; 
business administration services; office functions; 
management assistance services; business 
investigations and surveys; business relocation 
services; bookkeeping and accounting services; tax 
assessment preparation; preparation and 
completion of income tax returns; provision of 
information relating to tax; tax consultancy and 
planning services; business consultancy and 
advisory services; provision of information relating 
to accounts; provision of statements of account; 
registration, administration and secretarial services 
for companies; document reproduction services; 
data processing services; computerised record 
keeping, accounting and database management 
services; compilation of data relating to goods for 
purchase; services relating to the making and 
compilation of surveys and indexes of consumer 
confidence and activity levels over the Internet; 
consultancy, information and advisory services 
relating to all the aforesaid; retail sale services via 
electronic commerce and the bringing together for 
the benefit of others of cosmetics, perfumery, 
soaps, badges, vehicle badges, buckles, busts, 
figurines, hooks, key rings and key fobs, keys, 
cups, memorial plaques, ornaments, monuments, 
signs, money boxes, number plates, statues and 
statuettes, ferrules for walking sticks, works or art, 
all made wholly or principally of metal, bronzes, 
common metals and their alloys, metal building 
materials, transportable buildings of metal, 
materials of metal for railway tracks, non-electric 
cables and wires of common metal, ironmongery, 
small items of metal hardware, pipes and tubes of 
metal, safes, goods of common metal, ores, 
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, calculating machines, data processing 
equipment and computers, fire-extinguishing 
apparatus, magnetic and magnetically encoded 
cards, programmable cards, smart cards, cards for 
bearing data, credit, charge, debit and/or cash 
cards, prepayment cards, cheque guarantee cards, 
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apparatus for processing, apparatus for processing 
card transactions and data relating thereto and for 
payment processing, cash registers, apparatus for 
verifying data on magnetically encoded cards, 
sound and/or video recordings, tapes, cassettes, 
compact discs, films, slides, video recorders, video 
cassettes, video discs, DVDs, games adapted for 
use with television receivers, computer games, 
computer software, screensavers, publications in 
electronic format, data processing apparatus, 
electric and electronic scoreboards, photographic 
and cinematographic apparatus and instruments, 
telecommunications apparatus, equipment and 
accessories, protective clothing and protective 
footwear, parts and fittings for all the aforesaid 
goods, precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, jewellery, 
precious stones, horological and chronometric 
instruments, gems, watches, wristwatches, watch 
straps, clocks, stopwatches, pendulums, brooches, 
pins (jewellery), team and player trading pins 
(jewellery), tie clips and tie pins, cufflinks, 
commemorative medals, commemorative cups, 
commemorative plates, tankards, trophies, statues 
and sculptures, tea pots, ashtrays and cigarette 
cases, coins, medals and badges for clothing, 
medallions not of precious metal, alarm clocks, 
bracelets, buckles of precious metal, watch chains, 
jewellery chains, earrings, pin badges, key rings, 
paper, cardboard and goods made from these 
materials, printed matter, book binding 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, 
printers' type, printing blocks, travellers cheques, 
cardboard and plastic cards, money orders, money 
drafts, cheques, booklets, posters, bookmarks, 
flags, banners, paper, cardboard, note-paper 
transfers, decalcomanias, labels, wrapping and 
packaging materials, printed matter, trading cards, 
periodical publications, newspapers, books, 
photographs, albums, stationery, pens, pencils, 
rulers, pencil cases, writing paper, car tax disc 
holders, stickers, vehicle stickers, artists' materials, 
writing and drawing instruments, greeting cards, 
instructional and teaching material, calendars, 
diaries, address books, folders, files, writing 
instruments of precious metal, cheque book 
holders, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, animal skins, hides, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery, 
keycases, purses, bags, handbags, boot bags, 
holdalls, luggage, trunks and travelling bags, 
suitcases, rucksacks, backpacks, sporting bags, 
wallets, credit card holders, briefcases, card cases, 
luggage labels, walking sticks, parasols, umbrellas, 
belts, strips, textiles and textile goods, flags, not 
made of paper, bath linen, bed covers, curtains of 
textile or plastic, sleeping bag sheet liners, bean 
bag covers, fabric for use in the manufacture of 
bags, fibre fabrics for use in the manufacture of 
bags, quilt bags, handkerchiefs, tea towels, textile 
wall hangings, bar towels, pennants, napkins and 
tablecloths, clothing, footwear, headgear, braids, 
tassels, brooches for clothing, decorative pins and 
badges not made of precious metal, hair bands, 
hair pints, pins of non-precious metal, cords for 
clothing (straps), lace and embroidery, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, 
games and playthings, gymnastic and sporting 
articles, toys, games, playthings, board games, 
hand-held, self-contained games apparatus, 
gymnastic and sporting articles, footballs, balls, 
bags adapted for carrying sporting articles and 
apparatus, miniature replica football kits, darts and 

flights therefor, balloons, coin/counter operated 
games, ordinary playing cards, meat, fish, poultry 
and game, prepared meals and snacks, preserved, 
dried, frozen and cooked fruits and vegetables, 
jams, eggs, preserves, potato crisps, processed 
peanuts, pistachios, cashews, salted nuts, meat 
extracts, jellies, fruit sauces, milk and milk products, 
edible oils and fats, non-medicated confectionery, 
chocolate based confectionery, frozen 
confectionery, chilled desserts, snack foods, 
prepared meals and snacks, sauces, condiments, 
coffee, tea, cocoa, preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, crisps made of 
cereals or potato flour, salad dressings cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals, ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, 
vinegar, spices, ice, non-alcoholic beverages, 
beers, mineral and aerated waters, fruit drinks and 
fruit juices, isotonic drinks, syrups and other 
preparations for making beverages, alcoholic 
beverages (except beers), alcopops, wine, spirits by 
mail order or telecommunications (excluding the 
transport thereof) enabling customers to 
conveniently view and purchase these goods; rental 
of advertising space; arranging and administration 
of exhibitions; organising of draws and competitions 
for promotional and advertising purposes. 

Klasse:36 Insurance and life assurance services; actuarial 
services; financial services; real estate services; 
valuations and financial appraisals of property; 
property acquisition and management services; 
rental, letting, lease and sale of properties; finance 
and financial leasing; land leasing services; leasing 
of property and real estate; real estate investment 
and leasing services; provision of finance for 
leasing; banking services; administration of financial 
affairs; trustee services; charitable fund raising 
services; mutual funds services; cash management 
services; factoring services; invoice discounting 
services; cash dispensing services; bail bonding 
services; lease purchase financing services; hire 
purchase financing services; financial card services; 
credit card, charge card, cash card, cheque 
guarantee card, purchase card, payment card and 
debit card services; registration services for credit 
cards, charge cards, cash cards, cheque guarantee 
cards, debit cards, payment cards, financial cards 
and purchase cards; user incentive schemes 
relating to the use of credit cards, charge cards, 
cash cards, debit cards, payment cards, financial 
cards and purchase cards; rental, hire and lease of 
equipment for processing financial cards and data 
relating thereto; foreign exchange services; 
merchant banking and investment banking services; 
investment and savings services; financial and 
investment management services; stock broking 
services; unit trust services; tax auditing services 
(financial records investigation); financial planning 
and investment advisory services; financial 
research services; pension fund services; provision 
of financial information; administration and valuation 
of investments; collateral agency services; safe 
custody services; consultancy, information and 
advisory services relating to all the foregoing. 

Klasse:38 Telecommunication services; telecommunication of 
information; multimedia telecommunications; 
telecommunications services relating to electronic 
commerce; Internet communication services; 
electronic mail services; receipt and/or delivery of 
messages, documents and other data by electronic 
transmission; receipt and/or delivery of messages, 
documents and other data via the Internet; 
provision of electronic communication links; 
providing access to computer servers, databases 
and networks; providing access to the Internet; 
provision of telecommunications connections and 
access to the Internet and/or databases; 
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telecommunication access services; provision of 
access to Internet portal services; providing access 
to the websites of others; broadcasting via 
television or over the Internet; pay-per-view 
television, video-on-demand; video-text and teletext 
transmission services; mobile telephony and mobile 
communication services, broadcasting or 
transmission of data visual images, sound, graphics 
and other information by mobile telephony and/or 
cable programme services, communications by 
cable or fibre optics; broadcasting via cable 
television, radio; broadcasting of programmes by 
satellite; provision of radio and television 
broadcasting equipment for outside locations; 
satellite broadcasting services relating to 
entertainment; satellite broadcasting services 
relating to sporting events; subscription television 
broadcasting; television broadcasting; information 
and advisory services relating to the foregoing. 

Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; information relating 
to sporting events provided on-line from a computer 
database or the Internet; electronic games services 
provided by means of the Internet; training services 
and organisation of competitions and sporting 
events; arranging and conducting seminars, 
conferences, exhibitions and symposia relating to 
football and other sporting activities; officiating at 
sports contests; provision of sports facilities; 
entertainment services relating to sport; production 
of radio and television programmes, production of 
videotapes; provision of online electronic 
publications, publication of electronic books and 
journals; provision of publications on the Internet; 
provision of publications; archive library services; 
preparation of documentary programmes for 
broadcasting; preparation of entertainment 
programmes for broadcasting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0966411 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2009.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009046 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cache-Cache SA, ZAC de la Moinerie - 10 impasse du 
grand Jardin, 35400 SAINT MALO, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Holders for mobile telephones (leather goods); 

cases for spectacles (leather goods). 
Klasse:14 Precious metals and their alloys other than for 

dental use, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments; rings (jewellery), 
earrings, bracelets, brooches (jewellery), necklaces, 
jewel cases of precious metal, imitation jewellery, 
trinkets, brooches (jewellery), necklaces, bracelets, 
tie pins, caskets of precious metal, tie clips, clocks, 
watches, watch cases, watch straps, alarm clocks; 
boxes of precious metals; statues made of precious 
metals. 

Klasse:18 Leather and imitation leather, goods made of these 
materials (leather and imitation leather) not included 
in other classes, namely: travel chests, bags and 

sets, vanity cases (not fitted), trunks, small 
suitcases, school satchels, briefcases, travelling 
cases, card cases, purses and pocket wallets (not 
made of precious material), rucksacks, handbags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; key cases (leather goods); 
holders for mobile telephones (leather goods); 
cases for spectacles (leather goods); attaché 
cases; school satchels and bags; purses; 
briefcases; attaché cases; rucksacks; school 
satchels; beach bags; shopping bags; roller bags; 
clothes bags (for travel); sports bags other than 
those tailormade for their contents, card cases 
(wallet), purses; boxes of leather or imitation 
leather; travelling sets; leather or imitation leather 
thongs; leather or imitation leather or leatherboard 
straps; collars for animals made of leather or of 
imitation leather; covers for animals; leashes; 
muzzles; animal skins and hides; leather or 
imitation leather goods (excluding cases tailored for 
the products for which they are intended, gloves 
and belts); parasols; purses made of precious 
metals. 

Klasse:25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear), 
headgear, swimming caps, swimming trunks, 
bathing suits, smocks, bath robes, bathing sandals, 
bath slippers, headbands, berets, knitted caps, 
boots, braces, mufflers, leggings, hoods, caps, 
dressing gowns, jerseys, hats, jumpers, socks, 
slippers, sports shoes, shirts, short-sleeved shirts, 
belts (clothing), tights, underclothing, coveralls, 
slips (underwear), suits, ear muffs, briefs and pants, 
cycling shorts, scarves, rope-soled sandals, 
scarves, headscarves, furs, gabardines, waistcoats, 
baby layettes, raincoats, skirts, petticoats, 
underwear, singlets, hand-warmers, overcoats, 
mittens, trousers, slippers, overcoats, parkas, 
bathrobes, pullovers, pyjamas, dresses, tee-shirts, 
bodysuits, dressing gowns, sandals, briefs and 
pants, underwear, knitwear, pea jackets, jackets, 
clothing for sports, tank tops, vests, cap peaks 
(headgear), cap visors (headgear), gloves 
(clothing), clothing of leather or imitation leather. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 0982110 
(151) Int.reg.dato: 2008.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200814563 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.11.20 
(300) Søknadsprioritet: 2008.06.30 EM 007024888 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fairpoint Outdoors A/S, Gydevang 19, 3450 ALLEROD, 
DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:18 Fishing bags and rucksacks for recreational and 

sport fishing. 
Klasse:25 Clothing, footwear and headgear, all for use in 

recreational and sports fishing. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0983053 
(151) Int.reg.dato: 2008.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.06.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2009.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201009047 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fabienne Joanny, 230 rue du Faubourg Saint Honoré, 
75008 PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Cosmetic products and preparations for skin, face, 

hair, mouth and nail care; oils and essential oils for 
cosmetic purposes; deodorants and anti-perspiration 
preparations for personal use; make-up and make-up 
removing preparations; hair shampoos and lotions; 
soaps for personal use, including dermatological; 
bath and shower preparations; cotton buds for 
cosmetic purposes; towels and tissues impregnated 
with lotions or gels for cosmetic purposes; beauty 
masks; food supplements for cosmetic purposes. 

Klasse:5 Pharmaceutical and medical-dermatological and hair 
and nail care preparations; towelettes, tissues and 
sticks impregnated with pharmaceutical lotions; food 
supplements for medical use or for a particular diet 
for sanitary or dietetic purposes; cotton for medical 
purposes; medicinal preparations for mouth and 
dental, nose and ear care and hygiene. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1011215 
(151) Int.reg.dato: 2009.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.03.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201008402 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BFB Handels GmbH, Universitätsstraße 6/2, 1090 
WIEN, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1014947 
(151) Int.reg.dato: 2009.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 200910728 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.22 
(300) Søknadsprioritet: 2008.09.08 CZ 462115 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EGE spol s r o, Novohradská 397/34, 37008 CESKÉ 
BUDEJOVICE, CZ 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Steel construction and non-electrical steel masts for 

outside high voltage electricity supply networks. 
Klasse:9 High voltage electricity power supply apparatus, 

namely filter chokes and balancing coils, 
transformers, distribution boards, conductors for 
transmission of electricity, including shielded and 
insulated cables. 

Klasse:37 Assembly, repair and maintenance of apparatus for 
the distribution of high voltage electricity included in 
classes 6 and 9, construction services in the field of 
power installations, consulting in the field of 
overhauls concerning electrical installations, 
electrical apparatus and electrical equipment; 
advice concerning the construction of energy 
installations in the field of building construction. 

Klasse:41 Organization of professional courses, training 
courses and other educational activities, including 
education in the field of power installations and high 
voltage electricity power supply installations. 

Klasse:42 Services of engineers in the construction of power 
installations, technical project studies on electrical 
installations and installations for the distribution of 
electricity, technical consulting in the field of 
technical project studies on technological 
installations of constructions and the assembly of 
electrical installations, technical consulting in the 
field of technical project studies on electrical 
installations, technical consulting in the field of 
technical project studies in connection with 
construction of power installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1019386 
(151) Int.reg.dato: 2009.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200912365 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03 
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.20 EM 008436181 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cavagna Group SpA, Via Statale, 11/13, 25011 
CALCINATO (BS), IT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Regulating accessories for gas apparatus, 

regulating and safety accessories for gas 
apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1020627 
(151) Int.reg.dato: 2009.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200912797 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.10 
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.20 FR 093631291 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne Marcel, 75001 
PARIS, FR 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:31 Yeast for animal feed; additives for animal feed; 

zootechnical additives. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1022796 
(151) Int.reg.dato: 2009.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.09.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201008403 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vanbreda International NV, Plantin en Moretuslei 299, 
2140 ANTWERPEN, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 

housing agents; issuance of credit cards and 
travellers' cheques; pawnbrokerage; financing 
services; stock and bond brokerage agencies; 
foreign exchange markets; capital investments; 
credit granting consultancy; deposit of commercial 
documents and valuables in safes; real estate 
management; real estate and mortgage loan 
(brokerage) agencies and valuations; hire-purchase 
financing; financial management; rental of real 
estate. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1030990 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201002926 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a woven diamond design followed 
by the word "Columbia" over the words "Sportswear 
Company". 

(730) Innehaver: 
 Columbia Sportswear Co, 14375 NW Science Park 

Drive, OR97229 PORTLAND, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Retail store services featuring apparel, accessories, 

footwear, bags, packs, camping and outdoor 
sporting goods; computerized on-line retail store 
services in the field of apparel, accessories, 
footwear, bags, packs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1036388 
(151) Int.reg.dato: 2010.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201005033 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.23 DE 30 2009 030 

186.7/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Checkpoint Systems International GmbH, Ersheimer 
Strasse 69, 69434 HIRSCHHORN/NECKAR, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Electronic labels, in particular for labeling goods 

such as food, in relation to freshness, date, 
inventory, traceability, security and shelf life of the 
goods and in relation to indications as to the nature 
and promotion of the goods for the customer; 
computer programs for identifying and 
administering such goods. 

Klasse:16 Labels (not made of textile materials), in particular 
for labeling goods such as food, in relation to 
freshness, date, inventory, traceability, security and 
shelf life of the goods and in relation to indications 
as to the nature and promotion of the goods for the 
customer. 

Klasse:24 Labels made of textile materials, in particular for 
labeling goods such as food, in relation to 
freshness, date, inventory, traceability, security and 
shelf life of the goods and in relation to indications 
as to the nature and promotion of the goods for the 
customer. 

Klasse:35 Organizational consultancy for slaughterhouses and 
organizational consultancy for whole sale and retail 
enterprises in relation to the storage and the 
distribution of goods such as food, and the handling 
of the goods according to freshness, date, 
traceability, security and shelf life, as well as the 
inventory and administration of the goods with the 
aid of special labeling and/or with the use of 
computer programs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1037782 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201009049 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Markus Olberts, Unterer Mühlenweg 8, 56459 
LANGENHAHN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:31 Animal foodstuffs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1040007 
(151) Int.reg.dato: 2009.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201006492 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.06.24 
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.27 US 77679658 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a blue globe with white meridians 
and parallels over an incomplete black rectangle and 
the letters PMI, the letter P and the letter I are blue, the 
letter M is white with a blue background. 

(730) Innehaver: 
 Project Management Institute Inc, 14 Campus 

Boulevard, PA19073-3299 NEWTOWN SQUARE, US 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Publications in the nature of magazines, 

newsletters, journals, and books in the field of 
project management. 

Klasse:35 Association services, namely, promoting the 
interests of the project management profession); 
promoting public awareness of the project 
management profession; providing information in 
the field of the project management profession; 
testing to determine professional competency in the 
project management profession; credentialing of 
project management professionals; verifying and 
monitoring the credentials of project management 
professionals; online retail book store services; 
research in the field of project management as it 
relates to business. 

Klasse:41 Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, and conferences in the field of project 
management and distributing course materials in 
connection therewith; providing recognition and 
incentives by way of awards to demonstrate 
excellence in the field of project management. 

Klasse:42 Accreditation services, namely, setting and 
providing standards for project management for the 
purpose of accreditation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1041560 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201007102 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.08 
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.18 DE 30 2009 055 

493.5/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 tesa SE, Quickbornstrasse 24, 20253 HAMBURG, DE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemical products for use in industry; unprocessed 

artificial resins; unprocessed plastics; dispersions of 
plastics; gum arabic for industrial purposes; 
adhesives used in industry; adhesive preparations 
for surgical bandages. 

Klasse:16 Adhesive tapes, adhesive films, adhesive papers, 
adhesive foils, adhesives, stickers, labels (not of 
textile), adhesive articles, adhesive rollers, marking 
rollers and correction rollers, correcting fluids, all 
the aforesaid goods for stationery or household 
purposes; adhesive tapes for wrapping; adhesive 
tape dispenser; carton sealers; hand labelling 
appliances; packaging material and packaging of 
paper, cardboard and plastic, packaging material of 
plastic, not included in other classes, gum (glue) for 
stationery or household purposes; plastic cards 
without integrated circuits. 

Klasse:17 Adhesive tapes, adhesive films, adhesive papers, 
adhesive foils, adhesives, stickers, adhesive strips 
except for packing, labels, packaging material and 
packaging of paper, cardboard and plastic, all the 
aforesaid goods other than for medical, stationery 
or household purposes and except for packing; 
rubber, gutta-percha, goods of plastic, gum, gum 
substitute materials and goods made from these 
materials, included in this class; sealing and 
insulating materials, acrylic resins (semi-finished 
goods), foils of plastic, other than for packaging. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1043608 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201007829 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.10 EM 009090978 
(540) Gjengivelse av merket: 

WE SEAL YOUR WORLD 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Roxtec AB, Rombvägen 2, 37123 KARLSKRONA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Catalogs; educational publications, namely books 

and brochures; magazines; packaging containers of 
paper; printed educational materials; printed matter, 
namely books, magazines, printed periodicals, 
newsletters and brochures. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1043968 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201007887 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barlinek SA, Al. Solidarnosci 36, 25-323 KIELCE, PL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:19 Glued parquet board, sawn timber for flooring, sawn 

timber, semi-worked wood, veneer wood, structural 
timber. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1043971 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201007888 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Organic Pharmacy Ltd, 396 Kings Road, 
SW100LN LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Dried foodstuffs, food products made from dried 

fruits, food products made from dried nuts, food 
products made from dried vegetables, mixes 
consisting of preserved, dried or cooked foodstuffs, 
snack foods made from dried vegetables. 

Klasse:30 Coffee, tea, cocoa; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1044016 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201007895 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fashion House Management Poland Sp Zoo, Ul. 
Pulawska 42 E, 05-500 PIASECZNO, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Marketing, advertising, dissemination of advertising 

matter, direct mail advertising. 
Klasse:36 Real estate management, rental of offices (real 

estate), apartment house management, real estate 
brokers (sale, purchase and rental), leasing of real 
estate. 

Klasse:37 Building construction, construction and repair of 
buildings, construction of shopping centres and 
shops. 

Klasse:39 Parking space rental, garage rental, rental of 
warehouses. 

Klasse:42 Construction consultancy services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1044036 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201007901 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.07 LI 15637 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karl Schwärzler, Im Malarsch 57, 9494 SCHAAN, LI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
Klasse:39 Transport; packaging and storage of goods; travel 

arrangement. 
Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities. 
Klasse:43 Services for providing food and drink; temporary 

accommodation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044767 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201008260 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

Probus-SiC 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tokyo Electron Ltd, 3-1 Akasaka 5-chome, Minato-ku, 
107-6325 TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Semiconductor manufacturing machines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1045137 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201008344 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.16 SE 2009/10086 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eric Asmussen, Grönskevägen 3, 16354 SPÅNGA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:39 Transport; packaging and storage of goods; travel 

arrangements. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1046616 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201008951 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.02 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.18 FR 09 3 699 938 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agence Spatiale Européenne (ESA), 8/10 Rue Mario 
Nikis, 75015 PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus and instruments for scientific, other than 

medical, nautical, surveying, photographic; 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, inspecting and life-saving (rescuing) and 
educational uses; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound or 
images; magnetic recording media, acoustic or 
optical disks, floppy disks; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment and computers; 
extinguishers; batteries, electric; detectors; diving 
suits, gloves or masks; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; protection 
devices for personal use against accidents; 
eyewear; optical goods; spectacle cases; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; safety 
tarpaulins; integrated circuit cards; computer 
software, recorded; computer peripheral devices; 
satellites for scientific purposes; satellite 
navigational apparatus; computer-software for 
controlling, monitoring, databases, archiving and 
telemetry; software for navigating and 
communicating in space; magnetic, electronic and 
optical data carriers, for space activity; computer 
software and databases for space activity; database 
server centers (computer software). 

Klasse:42 Design and development of computers, software 
and databases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1047332 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201009247 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.30 DE 30 2009 070 

121.0/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for 

body and beauty care, hair lotions, dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1047417 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201009264 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.15 DE 30 2010 023 

033.9/37 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse  67, 40589 
DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Bleaching preparations and other substances for 

laundry use, rinsing agents for laundry and 
tableware, stain removing preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, 
chemical agents for cleaning metal, enameled 
sheet metal, wood, cork, porcelain, ceramic, glass, 
plastic, leather and textiles; soaps; perfumery, 
essential oils. 

Klasse:5 Disinfectants and deodorizing agents, not for 
personal use, air refreshing and air deodorizing 
agents. 

Klasse:37 Chemical cleaning service; interior cleaning service 
of buildings; disinfection service, combating of 
mildew through cleaning service, hygiene service 
for boarding houses; hygiene service for wash 
salons; cleaning and hygiene service for textiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1047443 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201009271 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09 
(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: 
 KARTALIN 

(730) Innehaver: 
 Obshchestvo o ogranichennoy otvetstvennostyu 

Astrofarma, str. 26, 4, ul. Ivanovskogo, Tomsk, 634040 
TOMSKAYA OBL., RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Creams for leather; toiletries. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1047454 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201009273 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.25 CH 599213 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hess Family Estates AG, Steinhölzli, 3097 
LIEBEFELD-BERN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:33 Wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1047457 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009275 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.30 FR 10 3 734 576 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013 PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Injectable pharmaceutical products against diabetes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1047480 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201009277 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.16 BX 1192115 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Umicore SA, Rue du Marais 31, 1000 BRUSSEL, BE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Building components and materials of metal; 

building components and materials of metal for 
manufacture of building roofing and facades; 
roofing and facades of metal for buildings; 
laminates of metal; sheets of metal; spools of metal 
not included in other classes; shaped laminates of 
metal; building components and materials of metal 
for the horizontal and vertical collection of 
rainwater; gutters of metal; pipes and ducts of 
metal; pipe connectors and ducts of metal; pipe 
muffs of metal; laminate piping of metal; building 
components and materials of metal for building 
roofing ventilation; building components and 
materials of metal used for finishing building 
roofing; components for ornamentation and 
decoration of metal not included in other classes; 
building materials of metal for roof vents, for roofs 
and for siding; ventilated eaves strips of metal for 
building roofing (building materials), screw products 
of metal for fastening building components and 
materials of metal (fixed and sliding clips, rings). 

Klasse:37 Construction; repair; installation services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1047526 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009283 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.12 BX 1197366 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RP Beheer NV, Runkstersteenweg 370, 3500 
HASSELT, BE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Bicycles; spare parts for bicycles included in this 

class. 
Klasse:37 Maintenance and repair of bicycles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1047814 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201009484 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.10 EM 009092263 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roxtec AB, Box 540, 37123 KARLSKRONA, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Catalogs; educational publications, namely books 

and brochures; magazines; packaging containers of 
paper; printed educational materials; printed matter, 
namely books, magazines, printed periodicals, 
newsletters and brochures. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1047835 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201009486 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.28 BX 1203817 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Schering-Plough Ltd, Weystrasse 20, 6000 LUCERNE 
6, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceuticals and veterinary preparations; 

sanitary preparations for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; materials for 
stopping teeth, dental wax; disinfectant; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
pharmaceutical preparations to treat and prevent 
respiratory diseases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1047987 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201009508 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.11 DE 30 2010 028 

478.1/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218 
INGELHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Vaccines for cattle. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048002 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009510 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.07 FR 10372 80 11 
(540) Gjengivelse av merket: 

H by ThaliaB 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Thalia Bloch, 59 blvd Murat, 75016 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:14 Jewelry; jewelry, precious stones; horological and 

chronometric instruments; precious metals and their 
alloys; coins; works of art of precious metal; jewelry 
cases; boxes of precious metal; watch cases, 
bands, chains, springs or glasses; key rings; 
statues or figurines (statuettes) of precious metal; 
cases or presentation cases for timepieces; medals. 

Klasse:24 Fabric; bed and table covers; fabrics for textile use; 
elastic woven material; velvet; bed linen; household 
linen; table linen, not of paper; bath linen, except 
clothing. 

Klasse:32 Beer; mineral and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; lemonades; fruit nectars; soda 
water; aperitifs, non-alcoholic. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1048013 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201009512 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.26 FI T201000900 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Pl 1, 00088 
RYHMÄ, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 

and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 

Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water. 

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:18 Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 

Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics. 

Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not included 
in other classes. 

Klasse:24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:28 Games and playthings; gymnastic and sporting 

articles not included in other classes; decorations 
for Christmas trees. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048017 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201009513 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gabriel Health Farmakeftiki Eteria Periorismenis 
Efthinis, Zografou Attikis, 14 street Grigoriou Kousidi, 
15772 ATHEN, GR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Bleaching preparations and other substances for 

laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048018 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201009514 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.14 FI T-201001451 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Osakeyhtiö Geisterzähmer AB, Ritokalliontie 17 B, 
00330 HELSINGFORS, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
Klasse:36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 

estate affairs. 
Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1048030 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009518 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.23 BX 1205266 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Schering Corp, 2000 Galloping Hill Road, NJ07033-
0530 KENILWORTH, 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: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048041 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201009520 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marel hf, Austurhrauni 9, 210 GAROABAER, IS 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048043 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201009521 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cloetta AB, 59069 LJUNGSBRO, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces, except 
condiments; 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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048131 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201009536 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.04 FR 10 3 710 138 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guerlain SA, 68, avenue des Champs-Elysées, 75008 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1048177 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201009544 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.09 CH 600499 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sulzer Metco Management AG, Zürcherstrasse 12, 
8400 WINTERTHUR, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:40 Treatment of materials; metal treating; metal 

tempering; application of anticorrosive coatings, 
application of coatings for protection against 
abrasion; application of coatings on plastics; 
treatment of surfaces of metal materials; treatment 
of surfaces for workpieces, tools and machine 
parts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048192 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201009547 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.12 JP 2010-001322 

2010.01.12 JP 2010-001323 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daikin Industries Ltd, Umeda-Center Bldg, 2-4-12, 
Nakazaki-Nishi, Kita-ku, 530-8323 OSAKA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Set units of toilet bowl and seat; set units of 

bathroom; drying apparatus (for chemical 
processing); recuperators (for chemical 
processing); steamers (for chemical processing); 
evaporators (for chemical processing); distillers (for 
chemical processing); heat exchangers (for 
chemical processing); industrial boilers; air-
conditioning apparatus (for industrial purposes); air-
conditioning apparatus (for industrial purposes) and 
their parts and fittings; industrial humidifiers; 
industrial dehumidifiers; industrial air purifiers; 
industrial air purifiers and their parts and fittings; 
bathroom ventilation installations for industrial 
purposes; air blast type air-conditioning apparatus 
for bathroom (for industrial purposes); air-
conditioning apparatus for bathroom (for industrial 
purposes); lavatory deodorising apparatus for 
industrial purposes; deodorising apparatus for 
industrial purposes; deodorising apparatus for 
industrial purposes and their parts and fittings; 
ventilation installations for industrial purposes; 
ventilation installations for industrial purposes and 
their parts and fittings; fan-coil unit; air conditioning 
apparatus for vehicles; air conditioning apparatus 
for land vehicles; air conditioning apparatus for air 
vehicles; air conditioning apparatus for ships; air 
purifiers for smoking room; freezing machines and 
apparatus; electric refrigerators (for industrial 
purposes); laundry dryers (electric, for industrial 
purposes); machines and apparatus for use in 
beauty salons and barbers' shops (not including 
"hairdressing chairs"); cooking equipment for 
industrial purposes; industrial dish drying apparatus 
and installations; dish disinfectant apparatus for 
industrial purposes; household electrothermic 
appliances; air-conditioning apparatus (for 
household purposes); air-conditioning apparatus 
(for household purposes) and their parts and 
fittings; dish drying apparatus and installations for 
household purposes; cooking equipment for 
household purposes; bathroom ventilation 
installations for household purposes; air blast type 
air-conditioning apparatus for bathroom (for 
household purposes); air-conditioning apparatus for 

bathroom (for household purposes); lavatory 
deodorising apparatus for household purposes; 
deodorising apparatus for household purposes; 
deodorising apparatus for household purposes and 
their parts and fittings; ventilation installations for 
household purposes; ventilation installations for 
household purposes and their parts and fittings; air 
purifiers for household purposes; air purifiers for 
household purposes and their parts and fittings; gas 
water heaters (for household use); non-electric 
cooking heaters (for household purposes); kitchen 
worktops; kitchen sinks; integrated kitchen system; 
bathtubs and the like; bath units; toilet stool units 
with a washing water squirter; disinfectant 
dispensers for toilets; toilet bowls; seatings for use 
with Japanese style toilet bowls; non-electric 
heating apparatus for household purposes; gas 
stoves (space-heaters for household use); 
Japanese leg-warming apparatus for household 
purposes (electric kotatsu); coal stoves (space 
heaters for household use); oil stoves (space 
heaters for household use); slow-burning stoves 
(wood stoves for household use); gas fan heaters. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048203 
(151) Int.reg.dato: 2010.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201009549 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.27 EM 008452708 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er et tre-dimensjonalt 
(730) Innehaver: 

 Biomet Deutschland GmbH, Gustav-Krone-Str. 2, 
14167 BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Local antibiotic therapeutics, namely antibiotic bone 

cement and temporary surgical implants made of 
bone cement. 

Klasse:10 Local antibiotic therapeutics for surgical purposes, 
namely temporary surgical implants made of 
artificial material. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048206 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201009550 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu N R G 
KOLOS CORPORATION, 115, oul. Dachnaya, s. 
Novoe, Pereslavsky r-n, 152049 YAROSLAVSKAYA 
OBL, RU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:32 Beers and beverages made with beer; 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 Lighters for smokers; cigar holders, not of precious 

metal; cigarette holders, not of precious metal; 
ashtrays for smokers (not of precious metal); 
cigarettes; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; cigarillos; 
cigars; matches; tobacco; chewing tobacco; snuff; 
snuff boxes, not of precious metal; herbs for 
smoking; tobacco pipes; cigarette filters; cigar 
cases, not of precious metal; cigarette cases, not of 
precious metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048222 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201009551 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.31 CH 602625 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Würth International AG, Aspermonstrasse 1, 7000 
CHUR, CH 

(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; fertilizers; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives for industrial 
purposes. 

Klasse:3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soap; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

Klasse:4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

(111) Int.reg.nr: 1048226 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201009552 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(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: 
 Juhao 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The mark consists of two Chinese characters, the first 

character means "Great", the second means 
"Luxurious"; the combination of the two characters has 
no meaning. 

(730) Innehaver: 
 Guangdong Juhao Lighting Electrical Co Ltd, Maohui 

Industrial, Henglan Town, 528400 ZHONGSHAN, 
GUANGDONG, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Lamps; vehicle lights; soldering lamps; acetylene 

flares; electric cooking utensils; lava rocks for use in 
barbecue grills; electric heating apparatus; extractor 
hoods for kitchen; electrical drier with a blower; 
hydrants; refrigerating apparatus and machines; 
electric heating apparatus for bathroom; electric 
radiators; disinfectant apparatus; disposable 
sterilization pouches; nuclear reactors; friction 
lighters for igniting gas. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048246 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201009554 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.16 CH 603433 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agrotrace SA, 36, chemin Frank-Thomas, 1208 
GENÈVE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits, 
vegetables and pulses; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
soya beans for food, soya milk, corn oil. 

Klasse:30 Rice, tapioca, sago, flours and cereal preparations; 
soya flour, corn for food, corn flour, hominy; corn 
flour, corn flakes, milled corn, hominy grits, roasted 
corn, popcorn, soya paste; cereal-based food bars, 
rice-based food bars, soya-based food bars, corn-
based food bars. 

Klasse:31 Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, not included in other classes; fresh fruits, 
vegetables and pulses; grains, live plants; 
foodstuffs for animals, malt, animal foodstuffs, flour 
for animals, including soya flours; soya beans (for 
planting). 

Klasse:35 Import-export agency; import-export agency for raw 
materials and plants, including cereals, pulses, 
starchy products, soya and/or corn; import-export 
agency, especially distribution services (excluding 
transport), raw materials and plants, including 
cereals, vegetables, pulses, starchy products, soya 
and/or corn. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1048248 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201009555 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.25 US 77812572 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the wording, "CLEARBRIDGE 
ADVISORS", and two lines featuring peaks that 
resemble a stylized bridge design. 

(730) Innehaver: 
 ClearBridge Advisors LLC, 620 Eighth Avenue, 48th 

Floor, NY10018 NEW YORK, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:36 Financial services, namely, asset, investment and 

portfolio management services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048249 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201009556 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ulrich Wuethrich, Rechenstrasse 76, 4574 
NENNIGKOFEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:33 Wine-based beverage. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048255 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201009557 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.23 DE 30 2010 024 

789.4/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ingram Macrotron GmbH, 3, Heisenbergbogen, 85609 
DORNACH BEI MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Electric cables, in particular computer connection 

cables and connection cables for notebooks; 
servers (computers) and personal computers, 
monitors, loudspeakers, scanners, printers for 
computers, computer keyboards, projectors, 
plotters, control apparatus for games consoles, 
control apparatus for computers (joysticks), 
computer mouse input devices, television apparatus 
and navigation apparatus; alternating current 
adaptors for notebooks; PC loudspeakers as well 
as multimedia loudspeakers; electronic security 
locks and electronic filter software for private data; 
network accessories, namely electronic switches, 
USB hubs (electric USB hubs); remote control 
devices, in particular wireless radio remote control 
devices, electronic remote control apparatus; 
electronic presentation remote control, electronic 
presentation remote control apparatus; laser 
pointers (light pointers), headsets (headphones with 
microphone), headphones, Web cameras; 
electronic USB flash memory media and memories 
for data processing systems, in particular electronic 
memory media, such as memory cards, flash 
memories, USB sticks, memory cards, SD memory 
cards, flash memory cards; POS (point-of-sale) 
scanners; barcode scanners; uninterruptible power 
supplies for computer systems; notebook bags. 

Klasse:16 Paper products, included in this class; copying 
paper. 

Klasse:18 Carrier bags. 
Klasse:20 TV furniture, stands for television apparatus 

(furniture). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1048259 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201009559 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 A stylized shield design. 
(730) Innehaver: 

 Smart Electronic Industrial (Dongguan) Co Ltd, 
Longjiantian Village, Huangjiang Town DONGGUAN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Alarms; acoustic sound alarms; sound alarms; 

electric door bells; buzzers; electric alarm bells; 
computer memories; computer peripheral devices; 
sound transmitting apparatus; network 
communication equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048261 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201009560 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.30 EM 008847733 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 H Obermeyer GmbH & Co KG, Immenstädter Str. 6-8, 
87534 OBERSTAUFEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear, all the aforesaid 

goods for infants. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 



internasjonale varemerkeregistreringer 2010.12.27 - 52/10

 

55 
 

(111) Int.reg.nr: 1048265 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201009561 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.16 US 85064312 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIANJIA 
(541) Merket er et  ordmerke 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The English translation of MIANJIA in the mark is good 
noodle. 

(730) Innehaver: 
 ICL Performance Products LP, 622 Emerson Road, 

MO63141 ST. LOUIS, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Food ingredients, namely, chemicals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048272 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201009562 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 J Choo Ltd, 4 Lancer Square, Kensington Church 
Street, W84EH LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith; jewellery, 
costume jewellery, arm cuffs (jewellery), wrist bands 
(jewellery); key rings (trinkets or fobs); precious 
stones; horological and chronometric instruments; 
parts and fittings for the aforesaid goods. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials; trunks, travelling bags, 
handbags, purses, wallets, hat boxes, umbrellas, 
parasols, walking sticks; parts and fittings for the 
aforesaid goods. 

Klasse:25 Clothing, footwear and headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1048281 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201009563 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.20 SE 2010/04348 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Outokumpu Nordic Brass AB, 61040 GUSUM, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048313 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201009566 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Taiden Industrial Co Ltd, Room 601-602, Block B, 
Future Plaza, South Area, Xiangnian Square, 
Qiaocheng North Road, Nanshan District, 518053 
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Computer software (recorded); voting machines; 

electronic notice boards; intercommunication 
apparatus; fibre (fiber (Am.)) optic cables; 
loudspeakers; materials for electricity mains (wires, 
cables); integrated circuits; control panels 
(electricity); remote control apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048323 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201009568 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Symphony Service Corp, 2475 Hanover St., CA94304 
PALO ALTO, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Database management services; data analysis of 

business intelligence information and decision 
support services, namely, providing analysis of 
business information to assist in making business 
decisions; analysis of business and marketing 
trends for others; telecommunications and IT 
business expense management services for others. 

Klasse:36 Financial analysis services. 
Klasse:42 Software development services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048331 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009569 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.05 EM 08929978 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agencia de Suport a L'Empresa Catalana, Passeig de 
Gràcia, 129, 08008 BARCELONA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Advertising; planning, management and guidance 

services for companies and businesses; 
organization consulting services, marketing 
analysis; sales promotion for others. 

Klasse:36 Financial services, fiscal assessments. 
Klasse:41 Teaching; provision of training; entertainment; 

cultural activities. 
Klasse:42 Scientific and technological services and research 

and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; technical, scientific and 
technological consultation and technical support for 
businesses, research. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1048340 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009571 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.19 BX 1195630 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics SA, 24, avenue Emile Reuter, 2420 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048398 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201009580 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.01 DK VA 2010 02081 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 We Love People A/S, Vermundsgade 40 B, 2. sal, 2100 
KØBENHAVN Ø, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
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 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048404 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009581 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.21 BX 1201797 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics SA, 24, avenue Emile Reuter, 2420 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048407 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009583 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.19 BX 1199676 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics SA, 24, avenue Emile Reuter, 2420 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1048408 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009584 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.19 BX 1199674 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics SA, 24, avenue Emile Reuter, 2420 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048409 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201009585 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.22 BX 1199764 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics SA, 24, avenue Emile Reuter, 2420 
LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices. 
Klasse:35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048551 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201009754 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.29 GB 2537651 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Delivery of Advanced Network Technology to Europe 
Ltd, City House, 126-130 Hills Road, CB21PQ 
CAMBRIDGE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Computer software and programs, computer 

hardware and firmware, compact discs, CD-ROMs, 
magnetic data carriers, video cassettes, computer 
networks and networking apparatus, publications in 
electronic form supplied on-line from databases or 
from facilities provided on the Internet, including 
Web sites. 

Klasse:16 Paper, printed matter, books, magazines, leaflets, 
newsletters, printed reports, printed advertising 
material, printed computer programs, packaging 
materials of paper and cardboard, instructional and 
teaching materials (except apparatus), manuals. 

Klasse:38 Telecommunications services, electronic 
communication of information (including web 
pages), computer programs and other data; 
provision of telecommunications access and links to 
computer databases and the Internet; consultancy 
services relating to telecommunications; voice, 
data, text, audio, video and image transmission 
services; transfer of data by telephone and optical 
fibre; linking of computer networks. 

Klasse:42 Research and consultancy services; scientific and 
technological research and consultancy; computer 
programming; all relating to computer networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1048573 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201009758 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.28 DE 30 2009 076 

313.5/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bagher Pirouz, Oher Weg 40, 22969 WITZHAVE, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:18 Leather and imitation leather and goods therefrom 

not included in other classes, in particular saddlery 
and covers for handles. 

Klasse:25 Clothing including gloves; shoes, headgear for wear 
for sports of all kinds. 

Klasse:28 Appliances for gymnastics and sports consisting 
partially of leather, imitation leather or textile, not 
included in other classes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048576 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201009759 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.16 FR 093691291 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of the word PATRIARCHE 
above which is a circle containing the profile of a 
person. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Patriarch. 

(730) Innehaver: 
 SA Kriter Brut de Brut, Route de Challanges, 21201 

BEAUNE CEDEX, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:32 Beer, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 

Klasse:33 Wines, liqueurs, spirits and sparkling wines and all 
alcoholic beverages (except beers). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048581 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201009760 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fakro Sp zoo, ul. Wegierska 144a, 33-300 NOWY 
SACZ, PL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:17 Sealing and insulating materials, foils of artificial 

materials other than for packing. 
Klasse:19 Building materials not of metal, roofs not of metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048587 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009761 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.25 BX 1196026 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Grodan BV, Industrieweg 15, 6045JG ROERMOND, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry (except for fungicides and herbicides); 
fertilizers; nutrient mediums or root mediums for 
cultivation of agriculture, horticulture and forestry 
products or as a water distributing layer for 
cultivating agriculture, horticulture and forestry 
products existing of cubes, plates and unmolded 
mass mainly existing of mineral fibres, with or without 
earth and/or fertilizer or seeds or clay. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1048601 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201009763 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(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: 
 FEI WO SI. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The first Chinese character whose transliteration is "fei" 

means "fragrant"; the second Chinese character whose 
transliteration is "wo" means "fertile"; the third Chinese 
character whose transliteration is "si" means "this"; the 
combination of the three Chinese characters has no 
significance in the relevant trade or industry, and has 
no geographical significance, no meaning in a foreign 
language, and no significance as applied to the goods; 
the english wording PHEVOS has no significance in the 
relevant trad 

(730) Innehaver: 
 Zhejiang Baonasi Hosiery Co Ltd, Beiyuan Industrial 

Park, No. 627, Aeroport Road, 322000 YIWU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:25 Underwear; layettes (clothing); bathing suits; 

raincoats; footwear; hats; hosiery; gloves (clothing); 
scarfs; girdles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048613 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201009766 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.28 DE 30 2010 032 

333.7/35 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Ludwig-Erhard-
Anlage 1, 60327 FRANKFURT AM MAIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Printed matter, in particular, newspapers, 

periodicals, magazines, cards, catalogues, 
pamphlets, handbooks, prospectuses, placards and 
photographs; instructional and teaching material 
(except apparatus); all the aforesaid products for or 
in relation to the branch of textiles, the textile 
industry or textiles of any kind. 

Klasse:35 Advertising; marketing research; telemarketing; 
personnel management consultancy, employment 
agencies; organization and conducting of trade 
fairs, exhibitions and special shows for commercial 
or advertising purposes; business management, 
particularly in respect of organizing and conducting 
trade fairs, exhibitions, special shows and selling 
events; presentation of business companies and 
their products and services, also via the Internet; 
sales promotion for others; merchandising (sales 
promotion); demonstration of goods for publicity 
purposes; arranging contacts between commercial 
partners in trade and industry, also via the Internet; 
rental of advertising space and advertising material; 
rental of booths for exhibitions and trade fairs; 
management consultancy, particularly in respect of 
organizing and conducting trade fairs, exhibitions, 
special shows and selling events; compilation and 
servicing of information in computer databases; all 
the aforesaid services for or in relation to the 
branch of textiles, the textile industry or textiles of 
any kind. 

Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; consultancy services 
relating to education and training; vocational 
guidance; organization and conducting of 
exhibitions and special shows for cultural, 
educational or tuitional purposes; organization and 
conducting of instructional events, of congresses, 
seminars, conferences, symposia and workshops 
(education); arranging and conducting of 
colloquiums; production of shows; arranging of 
entertainment shows; organization and conducting 
of balls; organization and conducting of 
competitions (education and entertainment); 
presentation of live performances; musical 
performances (orchestra); party planning services 
(entertainment); seat reservation for entertainment 
events; all the aforesaid services for or in relation to 
the branch of textiles, the textile industry or textiles 
of any kind. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1048635 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201009768 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.23 EM 008905441 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ADP Engineering GmbH, Waldstr. 23/B10, 63128 
DIETZENBACH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Two-wheeled vehicles, in particular bicycles, land 

vehicles, motorcycles; parts for two-wheelded 
vehicles, in particular bicycles, motorcycles and 
land vehicles; bicycle bags, luggage bags for two-
wheeled vehicles. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:37 Assembly and installation, and maintenance and 

repair of two-wheeled vehicles, in particular 
bicycles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048639 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201009769 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.22 EM 009194457 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Anne Butterly, Rock Road, Blackrock DUNDALK, 
COUNTY LOUTH, IE 
Gerard Butterly, Rock Road, Blackrock DUNDALK, 
COUNTY LOUTH, IE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Paper towels; towels made from cellulosic materials 

and substances; disposable towels made from 
cellulosic materials and substances; re-usable 
disposable towels made from cellulosic materials 
and substances; fabric towels made from cellulosic 
materials and substances; disposable fabric towels 
made from cellulosic materials and substances. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048647 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201009773 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The English wording HyenG has no significance in the 
relevant trade or industry, and has no geographical 
significance, and has no meaning in a foreign 
language, and has no significance as applied to the 
goods. 

(730) Innehaver: 
 Zhejiang Apollo Sporting Products Co Ltd, Quanxi 

Maojiao Industrial Zone WUYI, ZHEJIANG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Motorcycles; cycle cars; vehicle bumpers; electric 

vehicles; hand cars; golf carts; parachutes; 
launches; seaplanes; motors for land vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1048656 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201009774 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.25 CH 602456 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Logitech International SA, 1143 APPLES, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:38 Streaming of data, audio and video material over 

the Internet; telecommunication and telephone 
services; services in the fields of audio, video, 
Internet and telephone conferencing; providing 
facilities and equipment for video conferencing; 
providing information in the fields of audio and 
video conferencing; services in the field of 
networked conferencing; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, facsimiles, 
images and information. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048680 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201009779 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Native Shoes Ltd, 183 Queen's Road, Cosco Tower, 
3801 and 3805, 38th Floor CENTRAL HONG-KONG, 
CN 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:25 Clothing and footwear, namely, bandanas, bathing 

suits, beanies, belts, blazers, blouses, boots, caps, 
coats, dresses, footwear, gloves, hats, headwear, 
jackets, jeans, jogging outfits, neckties, overalls, 
pajamas, pants, parkas, ponchos, pullovers, 
rainwear, robes, sandals, sarongs, scarves, shirts, 
shoes, shorts, skirts, slacks, sneakers, socks, sun 
visors, suspenders, sweat bands, sweat pants, 
sweat shirts, sweaters, swim wear, tank tops, 
turtlenecks, underwear, vests, wristbands. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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(111) Int.reg.nr: 1048717 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009785 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.01 GB 2540463 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Canonical Ltd, One Circular Road, IM11AF DOUGLAS, 
ISLE OF MAN, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Computer software; computer programs 

(downloadable software); computer software, 
namely operating system programs, word 
processing programs, browser programs, programs 
to download and play audio and visual applications; 
publications downloadable from the Internet, 
relating to computers, computer software and 
computer programs; electronic mail programs; 
digital music downloadable from the Internet; 
computer software to enable searching of visual 
images, audio information, graphics, data and other 
information via the Internet and other computer 
networks; computer software to enable connection 
to databases via the Internet and other computer 
networks; computer software for searching, 
arranging, organising and compiling information on 
the Internet or other computer networks. 

Klasse:16 Publications, namely instruction manuals, reference 
guides, magazines and newsletters; stationery, 
namely pens, pencils, notepads, writing paper, 
stickers, erasers, ring binders, wallets for document 
calendars, staplers, posters, wall charts. 

Klasse:18 Luggage, cases, bags, pouches, rucksacks, 
handbags, shoulder bags, wallets. 

Klasse:25 Articles of clothing, footwear and headgear; 
scarves, belts and gloves. 

Klasse:38 Telecommunication, communication and 
broadcasting services provided online, via the 
Internet or via other communications networks; 
providing user access online, via the Internet or via 
other communications networks; providing access 
to on-line information services online, via the 
Internet or via other communications networks; 
providing a forum online, via the Internet or via 
other communications networks to share data, text, 
images, graphics, sound and/or audio-visual 
material; leasing of access time to a computer 
databases; transmission of information, data, text, 
images, graphics, sound and/or audio-visual 
material online, via the Internet or via other 
communications networks; online transmission of 
electronic publications; electronic mail, message 
sending and receiving services; data 
communication services; providing access to 
software to enable users to participate in, develop, 
edit and design content; distribution of data, text, 

images, graphics, sound and/or audio-visual 
material online, via the Internet or via other 
communications networks; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services. 

Klasse:41 Training and education; provision of information 
relating to training and education; all relating to 
computer networks, computer software and 
computer programs; providing digital music from the 
Internet; on-line publication services. 

Klasse:42 Consultancy services relating to computer hardware 
and computer software; writing, design, installation 
and maintenance and updating of computer 
software and computer programs; providing 
information on computers, on computer software, 
on computer programs and on computer networks; 
technical support relating to computers, computer 
software, computer programs and computer 
networks; providing on-line computer software and 
computer program updating services; providing 
search engines for the Internet. 

Klasse:45 Licensing of intellectual property. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1050299 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201010293 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.07 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.22 DE 

302010031391.9/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse  67, 40589 
DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Bleaching preparations and other substances for 

laundry use, rinsing agents for laundry and 
tableware, stain removing preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, 
chemical agents for cleaning metal, enameled sheet 
metal, wood, cork, porcelain, ceramic, glass, plastic, 
leather and textiles, soaps; perfumery, essential oils. 

Klasse:5 Disinfectants and deodorizing agents, not for 
personal use, air refreshing and air deodorizing 
agents. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.12.16 

(450) Kunngjøringsdato:  2010.12.27 
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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.: 256595 
(210) Søknadsnr.: 200411118 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2010.09.13 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Nissan Motor co Ltd, No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
220-8623 YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Harman International Industries Inc, 8500 Balboa 

Boulevard, CA91329 NORTHRIDGE, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 257086 
(210) Søknadsnr.: 201001281 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2010.10.18 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Rosmersholm AS, Pilestredet 94 C, 0358 OSLO, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Nobelstiftelsen, Box 5232, 10245 STOCKHOLM, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
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Avgjørelser etter innsigelser
 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. 
varemerkeloven § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 246380 
(210) Søknadsnr.: 200702162 
(540) Gjengivelse av merket 

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

 Fruit Shippers Ltd, P.O. Box N-10051 NASSAU, BS 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, 
NO 

 Innsiger: 
 Cooke Bros (Tattenhall) Ltd, Spectrum Business Park, 

Wrexham Industrial Estate, LL1390QA WREXHAM, GB
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 249529 
(210) Søknadsnr.: 200813268 
(540) Gjengivelse av merket 

(554) Merket er et  tre-dimensjonalt 
(730) Innehaver: 

 Patrón Spirits International AG, Spitalstrasse 5, 8200 
SCAFFHAUSEN, CH 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO, 

NO 
 Innsiger: 
 Cointreau SAS, Carrefour Molière, 49124 SAINT-

BARTHELEMY-D'ANJOU, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Registreringen er begjært slettet av innehaver. Grunn-

laget for innsigelsessaken er dermed bortfalt, og saken 
er hevet. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 250414 
(210) Søknadsnr.: 200805279 
(540) Gjengivelse av merket 

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

 Origo Nord AS, Postboks 1247, 9504 ALTA, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 SIMONSEN Advokatfirma DA , Postboks 6641 St Olavs 
plass,0129 OSLO, NO 

 Innsiger: 
 Origo Engineering AS, Andøyfaret 7, 4623 

KRISTIANSAND, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 250889 
(210) Søknadsnr.: 200804902 
(540) Gjengivelse av merket 

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

 STS Gruppen AS, Postboks 6085 Postterminalen, 5892 
BERGEN, NO 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, 

NO 
 Innsiger: 
 STS - Surface Treatment Systems AS, Postboks 6644 

Rodeløkka, 0502 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
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(111) Reg.nr.: 250890 
(210) Søknadsnr.: 200805143 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 STS Gruppen AS, Postboks 6085 Postterminalen, 5892 

BERGEN, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, 
NO 

 Innsiger: 
 STS - Surface Treatment Systems AS, Postboks 6644 

Rodeløkka, 0502 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250891 
(210) Søknadsnr.: 200805144 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 STS Gruppen AS, Postboks 6085 Postterminalen, 5892 

BERGEN, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, 
NO 

 Innsiger: 
 STS - Surface Treatment Systems AS, Postboks 6644 

Rodeløkka, 0502 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 250892 
(210) Søknadsnr.: 200805247 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 STS Gruppen AS, Postboks 6085 Postterminalen, 5892 

BERGEN, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, 
NO 

 Innsiger: 
 STS - Surface Treatment Systems AS, Postboks 6644 

Rodeløkka, 0502 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
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(111) Reg.nr.: 250894 
(210) Søknadsnr.: 200805554 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 STS Gruppen AS, Postboks 6085 Postterminalen, 5892 

BERGEN, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, 
NO 

 Innsiger: 
 STS - Surface Treatment Systems AS, Postboks 6644 

Rodeløkka, 0502 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254946 
(210) Søknadsnr.: 200911603 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 VN Legetøj A/S, Stormosevej 39, 8361 HASSELAGER, 

DK 
(750) Innehavers fullmektig: 

 VN Leker AS , Eikveien 13,3036 DRAMMEN, NO 
 Innsiger: 
 The ART Company B&S SA, Poligono de Moreta, s/n, 

26570 Quel LA RIOJA, ES 
 Innsigers fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 

SANDNES, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 255416 
(210) Søknadsnr.: 200902300 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 AEG Live Sweden AB, Box 3637, 10359 

STOCKHOLM, SE 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Advokatfirmaet Selmer DA , Postboks 1324 Vika,0112 
OSLO, NO 

 Innsiger: 
 AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, 10545 

STOCKHOLM, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
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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.: 109385 
(210) Søknadsnr.: 19791243 
(151) Reg.dato: 1981.09.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2011.09.24 

(220) Inndato: 1979.05.02 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver:  
 Browning International SA, Parc Industriel des Hauts 

Sarts, 3 Avenue 25, 4040 HERSTAL, BE 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
Klasse:8 Hele klassene. 
Klasse:13 Hele klassene. 
Klasse:25 Hele klassene. 

 

(450) Kunngjort dato: 2010.12.27 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 249078 
(210) Søknadsnr.: 200712821 
(151) Reg.dato: 2008.12.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.12.11 

(220) Inndato: 2007.10.22 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

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

(730) Fullmektig:  
 NorgesGruppen ASA, Postboks 300 Skøyen, 0213 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige 

og fotografiske formål og til bruk i landbruk, 
hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske 
harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for 
herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål; kjemiske 
produkter til fotografiske formål og til bruk i 
landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
blomsterjord og muldjord; preparater for 
forbedring av jordsmonnet; bløtgjøringsmidler for 
vann; destillert vann; duggfjernepreparater; lim 
(grunnings- og etterbehandlingsmidler), tapetlim, 
lærlim, limoppløsningsmidler; konserveringsmidler 
for murstein, murverk, sement og teglstein; 
eddiksprit; fikserbad og fikservæsker 
(fotografering), ikke eksponerte filmer, papir for 
fotografering, fotografiske fremkallingsmidler; 
fluor; klor; frostvæsker; kjølevesker for 
kjøretøymotorer; kjemiske produkter for 
impregnering av lær og tekstiler; midler for røking 
av kjøtt.  

Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler, fargestoffer, 
beisemidler, bladmetaller og metallpulver for 
malere, dekoratører, trykkere og kunstnere.  

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

Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og 
veker for lys; fett for lær, fett for skotøy, stearinlys, 
parfymerte lys og vokslys; kulltre (brensel); 
kullbriketter; torvbriketter og trebriketter (brensel), 
ved, oljer for konservering av lær og tekstiler, 
trespon for opptenning; smørefett, smøremidler og 
smøreoljer. 

Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; 



endringer i varefortegnelse 2010.12.27 - 52/10

 

68 
 

farmasøytiske preparater; plaster og 
forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler. 

Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus 
av metall; materialer av metall for jernbanespor; 
ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -
skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre 
klasser); malmer. 

Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner. 

Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og 
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 
Knivsmedvarer, gafler og skjeer; barberkniver, -
høvler og maskiner; barberblader. 

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske 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; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer 
for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater; batterier, 
blitzlys og -pærer (fotografering), sikringer, vekter, 
smartkort med integrerte kretser, timeglass, 
musikkdisketter (innspilte), videofilmer (innspilte), 
DVD filmer (innspilte), lommekalkulatorer. 

Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, kunstige 
lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, 
suturmaterialer. 

Klasse:11 Apparater og innretninger for dampproduksjon, 
koking, kjøling, tørking, vanntilførsel og sanitære 
formål; lyspærer, kaffetraktere (elektriske), 
grillapparater, utegriller, grillspidd, hårtørrere, 
elektriske lys for juletrær. 

Klasse:13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, 
sprengstoff. 

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; bijouterivarer. 

Klasse:15 Musikkinstrumenter. 
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:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i 
andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; 
tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; 
bøyelige rør (ikke av metall). 

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:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall) med unntak 
for syntetisk, kunstig, produsert og bearbeidet 
stein, murstein, teglstein, forblending, blokker og 
fliser, og med unntak for ferdigstøpt betong for 
utedørs bruk; stive rør (ikke av metall) for 
bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og 
bitumen; transportable hus. 

Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i 

andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall 
og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av 
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). 

Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, seil, sekker (ikke 
opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke 
gummi eller plast); ubearbeidet 
tekstilfibermateriale. 

Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. 
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 

klasser, senge- og bordtepper. 
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, 

hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, 
kunstige blomster.  

Klasse:27 Tepper, ryer, matter, linoleum, og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spillkort. 

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

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

Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 
Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 

bedrifter; kontortjenester, salgsfremmende 
tjenester, markedsstudier og -undersøkelser; 
rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse og om forretningsprofilering; 
rådgivning om og formidling av avtale om 
anskaffelse og salg av varer samt 
sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; 
salg av matvarer, av husholdningsartikler, 
parfymeriprodukter, av kjemiske produkter til 
industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål 
og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, av 
ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet 
plast, gjødningsmidler, av ildslukningsmidler, 
preparater og midler for herding og lodding, av 
kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler, av garvestoffer, av bindemidler til 
industrielle formål, av kjemiske produkter til 
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk 
og skogbruk, av gjødningsmidler, 
ildslukningsmidler, av kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler, av garvestoffer, 
av blomsterjord og muldjord, av preparater for 
forbedring av jordsmonnet, bløtgjøringsmidler for 
vann, av destillert vann, av duggfjernepreparater, 
av lim (grunnings- og etterbehandlingsmidler), 
tapetlim, lærlim, limoppløsningsmidler, av 
konserveringsmidler for murstein, murverk, 
sement og teglstein, av eddiksprit, av fikserbad og 
fikservæsker (fotografering), ikke eksponerte 
filmer, av papir for fotografering, fotografiske 
fremkallingsmidler, av fluor, av klor, av 
frostvæsker, av kjølevesker for kjøretøymotorer, 
av kjemiske produkter for impregnering av lær og 
tekstiler, av midler for røking av kjøtt, av maling, 
fernisser, lakker, av rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, av fargestoffer, 
beisemidler, bladmetaller og metallpulver for 
malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, av 
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oljer og fett til industrielle formål, av smøremidler, 
av støvbindemidler, av brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer, av lys og 
veker for lys, av fett for lær, fett for skotøy, av 
stearinlys, parfymerte lys og vokslys, av 
kulltre(brensel, av kullbriketter, torvbriketter og 
trebriketter (brensel), av ved, av trespon for 
opptenning, av oljer for konservering av lær og 
tekstiler, av smørefett, smøremidler og 
smøreoljer, av farmasøytiske og veterinære 
preparater, av hygieniske preparater for 
medisinske formål, av dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, av næringsmidler for spedbarn, 
av plaster og forbindingsstoffer, av materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk, av 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, av fungicider, herbicider, av 
farmasøytiske preparater, av næringsmidler for 
spedbarn, av vitaminpreparater, av naturmidler og 
helsekost, av plaster og forbindingsstoffer, av 
desinfeksjonsmidler, av uedle metaller og 
legeringer av disse, av bygningsmaterialer av 
metall, av transportable hus av metall, av 
materialer av metall for jernbanespor, av ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), av 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), av metallrør, sikkerhetsskap og -
skrin, av varer av uedelt metall (ikke opptatt i 
andre klasser), av malmer, av maskiner og 
verktøymaskiner, av motorer (unntatt for 
landkjøretøyer), av koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), 
av landbruksredskaper (andre enn manuelt 
drevne), av rugemaskiner, av håndverktøy og 
redskaper (manuelt drevne), av knivsmedvarer, 
gafler og skjeer, av hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner, av 
barberblader, av vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske 
apparater og instrumenter samt av apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning, av apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet, av apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder, av 
magnetiske databærere, grammofonplater, av 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater, av kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, av 
brannslukningsapparater, av batterier, blitzlys og -
pærer (fotografering), sikringer, vekter, smartkort 
med integrerte kretser, timeglass, musikkdisketter 
(innspilte), videofilmer (innspilte), DVD filmer 
(innspilte), lommekalkulatorer, av lyspærer, av 
kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, av kunstige 
lemmer, øyne og tenner, av ortopediske artikler, 
suturmaterialer, av apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og 
sanitære formål, av skytevåpen, av ammunisjon 
og prosjektiler, sprengstoff, av fyrverkerisaker, av 
edle metaller og deres legeringer og varer av edle 
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser, av juvelervarer, smykker, edle 
stener, av ur og kronometriske instrumenter, av 
bijouterivarer, av musikkinstrumenter, av kautsjuk, 
guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt av varer 
laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser, av ekstrudert plast som halvfabrikata, av 
tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, av 
bøyelige rør (ikke av metall), av lær og 
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, skinn og huder, av 
kofferter og reisevesker, av paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, sveper, seletøy og av 
salmakervarer, av bygningsmaterialer (ikke av 

metall), av stive rør (ikke av metall) for bygnings- 
og anleggsformål, av asfalt, bek, tjære og 
bitumen, av transportable hus (ikke av metall), av 
monumenter (ikke av metall), av møbler, speil, 
billedrammer, av varer (ikke opptatt i andre 
klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle 
disse materialer, eller av plast, salg av tau, reip, 
hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke 
opptatt i andre klasser), av materiale til polstring 
(ikke gummi eller plast), av ubearbeidet 
tekstilfibermateriale, av garn og tråd for tekstile 
formål, av tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i 
andre klasser, senge- og bordtepper, av klær, 
fottøy, og hodeplagg, av jordbruks-, hagebruks- 
og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i 
andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og 
grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr, av malt, av 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), av tobakk, av 
artikler for røkere, fyrstikker, av kaffetraktere 
(elektriske), av grillapparater, utegriller, grillspidd, 
av hårtørrere, av elektriske lys for juletrær, av 
bijouterivarer, av blekemidler og andre midler for 
klesvask, av midler til rengjøring, polering 
flekkfjerning samt til sliping, av såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
av tannpussemidler, av barbersåper og 
barberskum, av papir, papp og varer laget av 
disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, av 
trykksaker, materialer til bokbinding, av 
fotografier, skrivesaker og papirvarer, av 
klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, av artikler til bruk for 
kunstnere, av pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler), av instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater), av 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av 
trykktyper, klisjeer og av spillkort, av 
husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere, av kammer og svamper, av børster 
(ikke malerpensler), av materialer for 
børstebinding, av gjenstander til 
rengjøringsformål, av stålull, av råglass eller 
halvfabrikata av glass (ikke glass til 
bygningsbruk), av glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser), av spill og 
leketøy, av gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser, av juletrepynt, av kjøtt, 
fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk 
og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av 
kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis, av honning, sirup, av gjær, bakepulver, 
salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, av øl, 
av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og 
fruktjuicer, av saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker.  

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

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

Klasse:40 Bearbeiding av materialer. 
Klasse:41 Utdanningsvirksomhet; 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. 

Klasse:43 Midlertidig innlosjering. 
Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 

hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 
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mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester. 

Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester utført av andre for 
å dekke personlige behov. 
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Klasse:35 Salg av klær, skotøy og hodeplagg; salg av bøker, 

tidsskrifter, skrive- og kontormateriell, instruksjons 
og undervisningsmateriell (ikke apparater), 
fotografier, postkort, gratulasjonskort, plakater, 
kart, plastmapper og plastmaterial for emballering; 
salg av trykksaker, bokinnbindingsmateriell, 
fotografier, instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater), trykktyper; ivaretakelse av 
artistens foretningsinteresser. 

Klasse:41 Underholdning; underholdningsinformasjon, 
fremstilling av liveforestillinger, arrangering av 
idrettskonkurranser, festarrangement, utleie av 
utearenaer, fotografering, videofilming, 
arrangering av konkurranser for 
underholdningsbransjen, lydproduksjonstjenester, 
lydteknikktjenester, lydsettingstjenester, 
musikkgruppe (underholdning), 
musikkproduksjon, musikkunderholdning; 
konsertvirksomhet; produksjon av film, produksjon 
av program til kabel-tv, produksjon av konserter, 
booking av billetter til teater- og andre 
forestillinger, billettbyråtjenester (underholdning), 
arrangering og ledelse av konserter, utgivelse av 
nyhetsbrev, produksjon av sportsarrangement for 
film/radio/tv, produksjon av underholdning, 
underholdning i form av musikkgrupper, utdeling 
av underholdningspriser, underholdning, 
radiounderholdning, orkestertjenester, produksjon 
av teater- og forestillinger, sports- og 
idrettsaktiviteter, utleie av lokaler for 
underholdningsbransjen; arrangering av 
konkurranser i reklame- og salgsfremmende 
bedrifter. 

Klasse:43 Tilveiebringelse av mat og drikke; kafeer, 
restauranter, snackbarer; tilveiebringelse av mat 
og drikke. 
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(111) Reg.nr.: 202871 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202873 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202874 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202876 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202879 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 202880 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202882 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202883 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202884 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202885 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202886 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202888 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202889 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202890 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202894 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202895 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202897 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202898 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202899 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202900 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202903 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202904 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202906 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202907 
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(111) Reg.nr.: 202909 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202910 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202913 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202914 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202915 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202916 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202917 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202920 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202926 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202931 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202932 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202933 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202935 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202936 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202937 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202939 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202940 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202942 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202944 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 202946 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202948 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202951 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202953 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202954 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202956 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202957 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202958 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202959 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202962 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202963 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202965 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202966 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202969 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202975 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202976 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202977 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202978 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202979 
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(111) Reg.nr.: 202980 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202986 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202987 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202988 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202989 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202990 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202992 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202993 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202994 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202996 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202997 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202998 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 202999 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203001 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203002 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203003 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203004 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203009 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203011 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 203012 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203013 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203015 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203016 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203019 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203020 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203021 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203022 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203023 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203024 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203025 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203028 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203029 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203032 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203034 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203035 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203037 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203038 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203039 
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(111) Reg.nr.: 203041 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203042 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203044 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203045 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203046 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203050 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203052 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203053 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203054 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203056 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203058 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203060 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203062 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203063 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203064 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203069 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203071 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203072 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203074 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 203075 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203081 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203082 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203083 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203084 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203085 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203086 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203088 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203091 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203095 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203097 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203100 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203105 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203108 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203(111) 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203112 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203113 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203115 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203116 
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(111) Reg.nr.: 203117 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203118 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203119 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203121 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203123 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203124 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203125 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203126 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203130 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203131 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203133 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203134 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203135 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203136 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203140 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203143 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203144 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203147 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203148 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 203149 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203152 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203153 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203155 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203158 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203167 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203168 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203170 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203172 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203173 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203174 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203176 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203180 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203181 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203183 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203184 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 222579 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 39074 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 39173 
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(111) Reg.nr.: 39795 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 40083 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 40592 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 42419 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 520735 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 520736 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 55769 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 55792 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 55817 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 55824 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 55853 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 55886 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56121 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56230 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56231 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56503 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56509 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56870 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 57064 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 57504 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 7242 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 7313 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79287 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79316 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79359 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79363 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79370 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79382 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79384 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79385 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79408 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79413 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79419 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79423 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79437 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 79477 
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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.: 106116 
(730) Innehaver: Tana BV, Vleutensevaart 100, 3532AD 

UTRECHT, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 106900, 106914, 107047, 108877, 

108660, 127412, 129977, 150638 
(730) Innehaver: Luigi Lavazza SpA, Corso Novara 59, 

10154 TORINO, IT 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 108335, 111051, 115736, 154118 
(730) Innehaver: Kickers International BV, Claude 

Debussylaan 24, 1082MD 
AMSTERDAM, NL 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 109073 
(730) Innehaver: Meda AB, Box 906, 17009 SOLNA, SE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 112414 
(730) Innehaver: Meda AB, Box 906, 17009 SOLNA, SE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 118789 
(730) Innehaver: Biocomfort Diagnostics GmbH & Co KG, 

Rechbergweg 5, 73773 AICHWALD, DE
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 139985 
(730) Innehaver: medi GmbH & Co KG, Medicusstr. 1, 

95448 BAYREUTH, DE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 141013 
(730) Innehaver: Arena AS, Linnegrøvan 34, 4640 

SØGNE, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 141517 
(730) Innehaver: Bonafarm Zártkörúen Múködó 

Részvénytársaság, Alkotás utca 53, 
1123 BUDAPEST, HU 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 
4302 SANDNES, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 143617, 254396 
(730) Innehaver: Premium Wine Brands Pty Ltd, 167 

Fullarton Road, SA5065 DULWICH, AU 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 143680 
(730) Innehaver: Hozelock Tricoflex (société par actions 

simplifiée), 121, avenue Paul Doumer, 
92563 RUEIL MALMAISON, FR 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 143760 
(730) Innehaver: Laboratoires Decleor PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 162559 
(730) Innehaver: Cummins Filtration Inc, 500 Jackson 

Street, IN COLUMBUS, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 163554, 162536 
(730) Innehaver: Premium Wine Brands Pty Ltd, 167 

Fullarton Road, SA5065 DULWICH, AU 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 168753, 168269, 170923, 170808, 

169846, 188141 
(730) Innehaver: SCG Power Rangers LLC, 10100 Santa 

Monica Boulevard, CA90067 LOS 
ANGELES, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 177349, 177350 
(730) Innehaver: Pernod Ricard Pacific Holding Pty Ltd, 

167 Fullarton Road, SA5065 DULWICH, 
AU 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 184824, 184825 
(730) Innehaver: Telenor Sverige AB, Campus Grasvik 

12, 37180 KARLSKRONA, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 195974A 
(730) Innehaver: Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 

CUPERTINO, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 202423 
(730) Innehaver: Cofradex ApS, Aa. Louis-Hansens Allé 

6, 3060 ESPERGÆRDE, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 204383 
(730) Innehaver: Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 

Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, 
45601 JALISCO, MX 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 206075 
(730) Innehaver: Echelon Corp, 550 Meridian Avenue, 

CA95126 SAN JOSE, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 206257 
(730) Innehaver: Republican Unitary Enterprise 

"Byelorussian Steel Works", 37, 
Promyshlennaya St., 247210 ZHLOBIN, 
GOMEL REGION, RU 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 206506 
(730) Innehaver: NorDiag ASA, Frysjaveien 40, 0884 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 206683 
(730) Innehaver: Strålfors AB, Box 341, 20123 MALMÖ, 

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

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 208966 
(730) Innehaver: Elégance GmbH, Jülicher Strasse 306, 

52070 AACHEN, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 209609 
(730) Innehaver: Aderans Hair Goods Inc, 9100 Wilshire 

Boulevard, East Tower PH, CA90212 
BEVERLY HILLS, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 210699 
(730) Innehaver: Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 

02150 ESBO, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 219203 
(730) Innehaver: Kanfa AS, Nye Vakås vei 80, 1395 

HVALSTAD, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 225556 
(730) Innehaver: CP Pharmaceuticals International CV, 

c/o General Partners Pfizer 
Manufacturing LLC and Pfizer 
Production LLC,  235 East 42nd Street, 
NY10017 NEW YORK, US 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 24082, 53580 
(730) Innehaver: Sara Lee Deutschland GmbH, Pfalzgraf-

Otto-Strasse 50, 74821 MOSBACH, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 241470 
(730) Innehaver: Howmedica Osteonics Corp, 325 

Corporate Drive, NJ07430 MAHWAH, 
US 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
1570 Vika, 0118 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 250835 
(730) Innehaver: Delaire (Proprietary) Ltd, Delaire Farm, 

Helshoogte, 7596 STELLENBOSCH, 
ZA 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 25201 
(730) Innehaver: Pinova Inc, 2801 Cook Street, 

GA31521-1517 BRUNSWICK, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 254574, 254575 
(730) Innehaver: Østlandske Arrangement AS, Postboks 

6898, St. Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 256358, 256359 
(730) Innehaver: NorgesGruppen ASA, Postboks 300 

Skøyen, 0213 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 256937, 256938 
(730) Innehaver: SmartestEnergy Ltd, Dashwood House, 

69 Old Broad Street, EC2M1OS 
LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 38580, 107091 
(730) Innehaver: Saint-Gobain Abrasives Ltd, Doxey 

Road, ST161EA STAFFORD, 
STAFFORDSHIRE, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 40410 
(730) Innehaver: BSN medical Ltd, Willerby, HU106FE 

HULL, EAST YORKSHIRE, GB 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 41478, 56914, 80333, 120351 
(730) Innehaver: Fashion Chemicals GmbH & Co KG, 

Am Trippelsberg 92, 40589 
DÜSSELDORF, DE 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 49434, 123814 
(730) Innehaver: Meda AB, 17009 SOLNA, SE 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 59774 
(730) Innehaver: Indesit Company (UK) Ltd, Morley Way, 

PE29JB PETERBOROUGH, GB 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 75559, 119477 
(730) Innehaver: MR. Shigeki Kanao, 2-40 Minami-machi, 

Jurinji NISHINOMIYA-SHI, HYOGO, JP 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 78696 
(730) Innehaver: BRP Finland Oy, Teollisuustie 13, 

96320 ROVANIEMI, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 80138, 108381, 107077, 111521, 

150208 
(730) Innehaver: SSAB Technology AB, Box 70, 10121 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 54 og de alminnelige bestemmelsene til 
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
(210) Søknadsr: 84491 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
 
67169 

 Lisensgiver/rettighetsinnehaver: 
 Chivas Holdings (IP) Ltd, 111/113 Renfrew Road, 

PA34DY PAISLEY, RENFREWSHIRE, GB 
 Lisenshaver: 
 Chivas Brothers Ltd, 111/113 Renfrew Road, PA34DY 

PAISLEY, GB 
 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele rettigheten 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2004/06/30 
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Erstatning 
 
Det er foretatt en erstatning etter vml § 73 fra nasjonal 
registrering nr. 142051 til internasjonal registrering nr. 
0588273 for alle varer. 
Internasjonal registrering nr. 0588273 har fått prioritet fra 
nasjonal registrering nr. 142051. 
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Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn
 
Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn i henhold til foretaksnavneloven § 3-6 er 
avgjort i Patentstyrets første avdeling. 
 
Krav nummer: 2010008 
Innsiger: Gate of India AS 
Grunnlag: Foretaksnavnet GATE OF INDIA V/ 

RAMANDEEP KAUR er egnet til å forveksles 
med innsigers registrerte foretaksnavn GATE 
OF INDIA AS med organisasjonsnummer 
992 814 950, samt med innsigers varemerke, 
ordmerket GATE OF INDIA, med 
registreringsnummer 254143, jf 
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Videre er det 
anført at GATE OF INDIA V/ RAMANDEEP 
KAUR er i strid med innsigers innarbeidede 
rettigheter til varemerket GATE OF INDIA 
samt innarbeidede rettigheter til GATE OF 
INDIA som sekundært forretningskjennetegn. 

Registrerings-
innehaver: 

Gate of India Ramandeep Kaur, org.nr. 
994211730 

Beslutning: Registreringen av GATE OF INDIA V/ 
RAMANDEEP KAUR er i strid med 
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og kravet om 
administrativ overprøving tas til følge. 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 105440 
(730) Innehaver: Hjem-Is Europa A/S, Auktionsgade 

3, 6700 ESBJERG, DK 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 106877 
(730) Innehaver: Cap Gemini, 11, Rue de Tilsitt, 

75017 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, 
NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 107078 
(730) Innehaver: AstraZeneca AB, 15185 

SÖDERTÄLJE, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 107210 
(730) Innehaver: E.R.Squibb & Sons LLC, P.O.Box 

4000, NJ08543-4000 PRINCETON, 
US 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 
Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 107688 
(730) Innehaver: E.R.Squibb & Sons LLC, P.O.Box 

4000, NJ08543-4000 PRINCETON, 
US 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 
Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 108335, 111051, 115736, 154118 
(730) Innehaver: Kickers International BV, Claude 

Debussylaan 24, 1082MD 
AMSTERDAM, NL 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 162559 
(730) Innehaver: Cummins Filtration Inc, 500 

Jackson Street, IN COLUMBUS, 
US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 177349, 177350 
(730) Innehaver: Pernod Ricard Pacific Holding Pty 

Ltd, 167 Fullarton Road, SA5065 
DULWICH, AU 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 195675 
(730) Innehaver: Spring Group Plc, Hazlitt House, 4 

Bouverie Street, EC4Y8AX 
LONDON, GB 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 238062, 246727, 239531, 240656, 

239966, 243518, 247449, 248762, 
251751, 249977, 250034, 250058, 
, 250724, 250879, , 254792 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 206257 
(730) Innehaver: Republican Unitary Enterprise 

"Byelorussian Steel Works", 37, 
Promyshlennaya St., 247210 
ZHLOBIN, GOMEL REGION, RU 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 206683 
(730) Innehaver: Strålfors AB, Box 341, 20123 

MALMÖ, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 209395, 209396, 210757, 210758 
(730) Innehaver: Taiyo Yuden Co Ltd, 16-20 Ueno 6-

chome, Taito-ku, Tokyo, JP 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 241470 
(730) Innehaver: Howmedica Osteonics Corp, 325 

Corporate Drive, NJ07430 
MAHWAH, US 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, 
NO 
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(111) Reg.nr.: 25201 
(730) Innehaver: Pinova Inc, 2801 Cook Street, 

GA31521-1517 BRUNSWICK, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 28092, 80618, 249883 
(730) Innehaver: Tandberg ASA, Philip Pedersens 

vei 22, 1366 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 40410 
(730) Innehaver: BSN medical Ltd, Willerby, 

HU106FE HULL, EAST 
YORKSHIRE, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 58204 
(730) Innehaver: E.R.Squibb & Sons LLC, P.O.Box 

4000, NJ08543-4000 PRINCETON, 
US 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 
Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 67960, 69735, 82410, 85519, 

1906367, 8650, 107283, 109772, 
121134, 131738, 122081, 147094, 
154738, 154479, 159205, 158075, 
158076, 161209, 161210, 162550, 
162245, 165357, 175029, 205589, 
211590, 206956, 209319, 207938, 
208416, 211001, 213009, 213308, 
215142, 227267, 227896, 228063, 
228012, 227905, 233223, 228064, 
229383, 230121, 232660, 233097, 
233100, 236299, 236360, 236408, 
236293, 238262, 239295, 245995 

(730) Innehaver: The Gillette Company, One Gillette 
Park, MA02127 BOSTON, US 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 78696 
(730) Innehaver: BRP Finland Oy, Teollisuustie 13, 

96320 ROVANIEMI, FI 
(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: 

 
107028 2021.01.02 

 
107031 2021.01.02 

 
107063 2021.01.02 

 
107146 2021.01.08 

 
107243 2021.01.22 

 
107340 2021.01.29 

 
107540 2021.02.19 

 
107950 2021.04.01 

 
108517 2021.06.06 

 
108673 2021.06.25 

 
109678 2021.11.05 

 
110396 2021.10.22 

 
143631 2020.12.20 

 
143662 2020.12.20 

 
143693 2021.01.03 

 
143694 2021.01.03 

 
143961 2021.01.31 

 
144127 2021.02.14 

 
144190 2021.02.21 

 
144762 2021.04.18 

 
145633 2021.06.20 

 
146303 2021.08.01 

 
1901138 2021.04.29 

19456 2021.10.19 
 

203221 2020.06.08 
 

203722 2020.07.13 
 

204576 2020.09.07 
 

204577 2020.09.07 
 

204578 2020.09.07 
 

205974 2020.12.08 
 

206016 2020.12.08 
 

206017 2020.12.08 
 

206018 2020.12.08 
 

206052 2020.12.08 
 

206079 2020.12.13 
 

206083 2020.12.13 
 

206086 2020.12.13 
 

206089 2020.12.13 
 

206099 2020.12.13 
 

206174 2020.12.13 
 

206179 2020.12.13 
 

206206 2020.12.14 
 

206359 2020.12.28 
 

206399 2021.01.11 
 

206400 2021.01.11 
 

206612 2021.01.25 
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(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

206662 2021.01.25 
 

206683 2021.01.25 
 

206694 2021.01.25 
 

206695 2021.01.25 
 

206696 2021.01.25 
 

206697 2021.01.25 
 

206782 2021.02.01 
 

206783 2021.02.01 
 

206784 2021.02.01 
 

206823 2021.02.08 
 

207016 2021.02.22 
 

207020 2021.02.22 
 

207245 2021.03.01 
 

207288 2021.03.08 
 

207525 2021.03.21 
 

208787 2021.05.31 
 

209680 2021.08.02 
 

209817 2021.08.09 
 

210540 2021.09.20 
 

211782 2021.11.15 
 

212121 2021.12.06 
 

212203 2021.12.06 
 

39783 2020.11.10 
 

41101 2021.10.02 

(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

42832 2021.10.02 
 

520435 2021.02.19 
 

58074 2020.09.03 
 

81148 2021.02.10 
 

82431 2021.08.18 
 

82466 2021.08.27 
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