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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 
(526)   Unntaksannmerkning 
(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.: 258706 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009650 
(220) Inndato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

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

(730) Innehaver: 
 Hitech Energy AS, Postboks 333, 1372 ASKER, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:11 Apparater og innretninger for oppvarming, 
kjøling, tørking, ventilasjon.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258707 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009651 
(220) Inndato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

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

(730) Innehaver: 
 ABCenter Holding AS, Postboks 33, 4601 

KRISTIANSAND S, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Forretninger med fast eiendom, 
eiendomsmegler for fast eiendom, bestyrelse, 
taksering og utleie av fast eiendom, 
forsikringsvirksomhet.  

Klasse:42 Takseringstjenester.  
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258708 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009394 
(220) Inndato: 2010.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.13 

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

(730) Innehaver: 
 Nidar AS, Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Sjokolade og sukkervarer. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 258709 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.19 US 85/016,919 
(210) Søknadsnr.: 201009403 
(220) Inndato: 2010.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.14 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bristol-Myers Squibb Company a Delaware 
Corporation, 345 Park Avenue, NY10154 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   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258710 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009405 
(220) Inndato: 2010.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.14 

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

 Inforegi AS, Skogsnaret 8, 3425 REISTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258711 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009654 
(220) Inndato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

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

 Friendtex A/S, Hammershusvej 14A, 7400 HERNING, 
DK 

(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:14 Smykker; edelstener og ur. 
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer fremtilt av 

disse materialer. 
Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258712 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.30 US 85/002,317 
(210) Søknadsnr.: 201009682 
(220) Inndato: 2010.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.20 

QUALITY CENTER SPRINTER 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hewlett-Packard Development Company LP, 11445 
Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Datasoftware til hjelp ved utvikling og testing av 
bedriftsbaserte softwareapplikasjoner; 
kvalitetssikringssoftware; datasoftware. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258713 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009655 
(220) Inndato: 2010.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.17 

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

 JEPSEN DEVELOPMENT, Austrheimsgrenda 28, 5516 
HAUGESUND, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

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

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258714 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet 2010.09.10 SE 009368168 
(210) Søknadsnr.: 201009698 
(220) Inndato: 2010.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.17 

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

(730) Innehaver: 
 Skiers Accredited Alpine Citizen, Stationsvägen 27, 

83013 ÅRE, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Administrasjon av handelstjenester, Annonse- 
og reklamevirksomhet via postordre; 
Annonsebyråer; Spredning av 
reklameannonser; Økonomisk planlegging; 
Økonomiske beregninger, Import og eksport 
agenturer; Analyse av kostnadspriser; 
Arbeidsformidling; Arbeidskontorer; Formidling 
av avisabonnementer[for tredjemann]; Avskrift 
[transkripsjon]; Avskrivningsbyråer; Bistand for 
ledelse av handels- eller industribedrifter; 
Konsultasjon for bedrifts- og 
forretningsledelse; Bistand til bedriftsledelse; 
konsultasjoner om Bedriftsledelse; 
Bedriftsledelse av hoteller; Bedriftsledelse for 
utøvende kunstnere; Bedriftsopplysninger; 
Bedriftsundersøkelser; Bistand ved 
forretningsledelse; Bokføring; Bokholderi; 
dekorering av Butikkvinduer; 
Informasjonsbyråer(handelsopplysninger); 
Dekorasjon av butikkvinduer; Demonstrasjoner 
av varer; oppdatering av 
reklamedokumentasjon; Eksport og 
importagentur; Etterforskning for forretninger; 
Forretningsevaluering; Faglige konsultasjoner 
om forretninger; Fakturering; 
Fjernsynsreklame; arbeidsformidling; 
etterforskning for forretninger; 
forretningsadminstrasjon ved lisensiering av 
varer og tjenester for andre; 
Forretningsevaluering; Forretningsinformasjon- 
og rådgivning [konsumentråd]; 
Forretningsinformasjoner; Rådgivning for 
forretningsledelse; Bistand ved 
forretningsledelse; Forretningsundersøkelser; 
Fotokopiering; Gallupundersøkelse; bistand for 
ledelse av handels- eller industrivirksomheter; 
Byråer for Handelsinformasjon; 
 bedriftsledelse av Hoteller; 
Hyrekontor; Import- og eksportagenturer; 
Bistand ved ledelse av handels- eller 
industrivirksomhet; Byråer for 

handelsinformasjon; Innsamling av 
informasjon for bruk i databaser; 
Konsulentbistand i forretningssaker; 
Konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; Konsultasjoner i 
personalspørsmål; utleie av kontormaskiner og 
-apparater; Dokumentkopiering; Fotokopiering;
 Analyse av kostnadspriser; 
Layouttjenester for reklameformål; bistand for 
ledelse av handels- eller industribedrifter; 
utarbeidelse av lønningslister; Markedsstudier; 
Markedsundersøkelser; Maskinskrivning; 
Meningsmåling; Organisering av messer for 
salg og markedsføring; Modelltjenester for 
reklame og salg; Nyhetsklipping; 
Omflyttingstjenester; On-line annonsering på 
datanettverk; Oppdatering av 
reklamedokumentasjon; 
Forretningsopplysninger; (rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; 
 Organisering av handels- og 
reklameutstillinger; Organisering av messer for 
salg og markedsføring; Outsourcingstjenester 
[forretningsassistanse]; konsulentvirksomhet 
vedrørende personalspørsmål; 
Personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; Personnelrekruttering; 
Presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg; 
Prissammenligningstjenester; Prokura [handel 
på andres vegne]; personellutvelgelse ved 
Psykotekniske fremgangsmåter; Public 
Relation [PR-virksomhet]; Publisering av 
reklametekster; Radioreklame og -
annonsering; Rasjonaliseringsekspertise; 
Regnskapsanalyser; utarbeiding av 
regnskapsanalyser; Regnskapsførsel 
Regnskapskontroll; Fjernsynsreklamereklame; 
Radioreklame; utsendelse av 
reklameannonser; Reklamebyråer; 
oppdatering av Reklamemateriale; utleie av 
reklamemateriell; utsendelse av 
reklamemateriell [flyveblader, hefter, 
trykksaker og vareprøver]; Reklameoppslag; 
utleie av reklameplass; publisering av 
reklametekster; utarbeidelse av 
reklametekster; Reklamevirksomhet; 
Rådgivning for rasjonalisering av forretninger; 
Rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; Rådgivningstjeneste for 
forretningsledelse; utleie av salgsautomater; 
Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
Sekretærtjenester; utarbeiding av 
skatteberegning; Skriving av reklametekster; 
Sponsorsøktjenester; Markedsstudier; 
Systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; Taksering av trær på rot; 
Tekstbehandlingstjenester; 
Telefonsvartjenester for fraværende 
abonnenter; Transkripsjon [avskrift]; taksering 
av trær på rot; evaluering av ullvarer; 
Markedsundersøkelser; Utarbeidelse av 
reklametekster; Utarbeiding av 
skatteberegninger; Utleie av annonseringstid i 
kommunikasjonsmedia; Utleie av 
fotokopieringsmaskiner; Utleie av 
kontormaskiner og apparater; Utleie av 
reklamemateriell; Utleie av reklameplass; 
Utleie av salgsautomater; Utsendelse av 
reklameannonser; Utsendelse av 
reklamemateriell (flyveblader, hefter, 
trykksaker, vareprøver); Utsendelse av 
vareprøver; Utsetting av tjenester 
[forretningsassistanse]; organisering av 
utstillinger for handels- og reklameformål; 
Personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; Bedriftsledelse for utøvende 
kunstnere; utsendelse av vareprøver; 
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lokalisering av varvogner ved hjelp av 
datamaskiner.  

Klasse:39 Elvetransport; Eskorte av reisende; 
Lufttransport; Organisering av reiser; utleie av 
parkeringsplasser; Parkeringsplasstjenester; 
Passasjertransport; Plassreservering 
[transport]; Reiseledervirksomhet; eskorte av 
reisende; organisering av Reiser; 
reisereservering; Plassreservering [transport]; 
Satelittutskyting for andre; Sightseeing 
[turistbesøk]; Sjøtransport; 
Transportreservering; Turistbesøk 
[sightseeing]; utleie av turistbuss; 
Turoperatører.  

Klasse:41 Akademier [utdanning]; Arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; Arrangering og 
ledelse av konserter; Arrangering og ledelse 
av praktiske seminarer; Artistopptredener; 
Billettkontor [underholdningsvirksomhet]; 
Bokbussvirksomhet; Booking av seter for 
kulturelle arrangementer; utgivelse av bøker; 
Digital bildebearbeidelse; Diskotektjenester; 
utleie av kinematografiske filmer; 
Filminnregistrering poa videobånd; 
Filmproduksjon; Filmproduksjon pa videobånd; 
Filmstudioer; Forlystelsesparker; 
Fornøyelsesparker; Fotografering; 
Fotografireportasjer; Fremvisning [in live]; Drift 
av fritidsanlegg; Fysisk trening; 
Gymnastikkundervisning; 
Helseklubbvirksomhet; Instruksjon [opplæring]; 
Klubbvirksomhet [underholdning eller 
utdannelse]; Komponeringstjenester; 
organisering av konkurranser [vedrørende 
undervisning eller underholdning]; 
Layouttjenester, andre enn for reklameformål; 
Læreanstalter; Nattklubber; 
Nyhetreportasjetjenester; teateroppsetninger; 
Organisering av ball; Organisering av 
konkurranser (utdanning eller underholdning); 
organisering av kulturelle arrangement 
[impresariotjenester]; Organisering av lotterier; 
Organisering av mottagelser [underholdning]; 
Organisering av sportskonkurranser; 
Organisering og ledelse av kollokvium; 
Organisering og ledelse av konferanser; 
Organisering og ledelse av kongresser; 
Organisering og ledelse av seminarer; 
Organisering og ledelse av symposium; 
Pensjonatskoler; Praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; Rekreasjonsinformasjon; 
Sceneoppførelser; Utleie av sceneutstyr;
 Selskapsplanlegging 
[underholdning]; Showoppsetninger; kost- og 
pensjonatskoler; Drift av sportsinstallasjoner; 
Utgivelse av tekster (andre enn 
reklametekster); Tekstforfattervirksomhe; 
Tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter; 
Tilveiebringelse av on-line elektroniske 
publikasjoner [ikke nedlastbare]; fysisk trening; 
Treningsleirtjenester; 
Underholdningsinformasjon; 
Underholdningsvirksomhet; Undervisning; 
fjernsynsunderholdning; Utgivelse av bøker; 
Utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; Utleie av idrettsplasser og 
stadium.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258715 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007329 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 Brother Industries Ltd, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 

467-8561 NAGOYA-SHI, JP 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
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; blekk; 
fargepulver; blekkpatroner; 
fargepulverpatroner.  

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; 
maskinverktøy, herunder maskiner og verktøy 
for metallarbeider og fleroperasjonsmaskiner; 
symaskiner; strikkemaskiner; brodermaskiner; 
stofftrykkere; stoff-festemaskiner; 
etikettrykkemaskiner; maskiner for å lage 
stempler.  

Klasse:9 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, 
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databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
printere, skannere; kopieringsmaskiner; 
telefaksapparater; multifunksjonsmaskiner og -
innretninger for bruk ved kopiering, trykking, 
skanning, videoopptak og for overføring av 
dokumenter og bilder; fotosensitive tromler og 
trommelenheter for å fremstille og behandle 
bilder; trådløse rutere; elektroniske tidsskrifter; 
elektroniske bøker; elektroniske aviser; mobile 
terminaler; prosjektører; 
netthinneavbildningsdisplayer; 
netthinneskannedisplayer; småmobildisplayer 
med en dataanropsfunksjon; 
radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID), 
herunder RFID-lesere, RFID-skrivere, RFID-
antenner, RFID-merkelapper, RFID-
etikettskrivere, samt RFID-skannere; digitale 
fotorammer; datamaskinsoftware; 
datamaskinprogrammer innregistrert på 
materiale for datalagring.  

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; lamineringsmaskiner for 
kontorbruk; etikettrykkemaskiner for 
kontorbruk; tapekassetter og taperefill for 
etikettrykkemaskiner; fargebånd; 
selvinnfargende og forhåndsinnfargede 
stempler.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258716 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet 2010.08.24 EM 009156704 
(210) Søknadsnr.: 201009605 
(220) Inndato: 2010.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.13 

NuDE of Scandinavia 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Skosenteret/New Collection AB, Fredrik Selmers vei 2, 
0663 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Vesker 
Klasse:25 Klær, sko 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258717 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007328 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

 Brother Industries Ltd, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 
467-8561 NAGOYA-SHI, JP 

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

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; blekk; 
fargepulver; blekkpatroner; 
fargepulverpatroner. 

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; 
maskinverktøy, herunder maskiner og verktøy 
for metallarbeider og fleroperasjonsmaskiner; 
symaskiner; strikkemaskiner; brodermaskiner; 
stofftrykkere; stoff-festemaskiner; 
etikettrykkemaskiner; maskiner for å lage 
stempler. 

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; 
printere, skannere; kopieringsmaskiner; 
telefaksapparater; multifunksjonsmaskiner og -
innretninger for bruk ved kopiering, trykking, 
skanning, videoopptak og for overføring av 
dokumenter og bilder; fotosensitive tromler og 
trommelenheter for å fremstille og behandle 
bilder; trådløse rutere; elektroniske tidsskrifter; 
elektroniske bøker; elektroniske aviser; 
mobilterminaler; prosjektører; 
netthinneavbildningsdisplayer; 
netthinneskannedisplayer; småmobildisplayer 
med en dataanropsfunksjon; 
radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID), 
herunder RFID-lesere, RFID-skrivere, RFID-
antenner, RFID-merkelapper, RFID-
etikettskrivere, samt RFID-skannere; digitale 
fotorammer; datamaskinsoftware; 
datamaskinprogrammer innregistrert på 
materiale for datalagring. 

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; lamineringsmaskiner for 
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kontorbruk; etikettrykkemaskiner for 
kontorbruk; tapekassetter og taperefill for 
etikettrykkemaskiner; fargebånd; 
selvinnfargende og forhåndsinnfargede 
stempler. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258718 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009733 
(220) Inndato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

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

(730) Innehaver: 
 Boli Eiendomsmegling AS, Brugata 2, 7715 

STEINKJER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom; eiendomsmegling; boligformidling; 
taksering av fast eiendom; 
finansieringsvurdering; gjennomføring av 
oppgjør ved salg av fast eiendom. 

Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258719 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010593 
(220) Inndato: 2010.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.13 

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

(730) Innehaver: 
 Ski-VM 2011 AS, 7.juni plassen, 0251 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler, 
brensel og belysningsstoffer; industrielle 
brenngasser, inkludert butan, nafta, propan, 
propen og blandinger av nevnte gasser, alle i 
gass form eller flytende form; mineral oljer; 
flytende naturgass (LNG); kondensert 
hydrokarbongass (LPG); petroleum, bensin, 
gassoljer, forbrenningsgass; lys og veker for 
lys; støvbindemidler. 

Klasse:9 Eksponerte filmer, lysbilder, små elektroniske 
spill alene for bruk med TV-apparater; 
videospill; videospillkonsoller; spill for 
spillehaller; videospillmaskiner; 
videospillkassetter; videospilldisker; computer 
software (innspilte programmer), inkludert 
computer software for spill; 
computerprogrammer og databaser; tilbehør til 
bruk sammen med videospill, kontroller, 
spillkontroller, stemmeaktiverte eller 
håndstyrte, ratt og dansematter; innspilt eller 
nedlastet lyd, bilde eller data; magnetiske, 
digitale eller analoge opptaksmedia for lyd 
eller bilder; videobånd, magnetiske bånd, 
magnetiske disker, DVD-er, CD-er, disketter, 
optiske disker, kompaktdisker, CD-ROM, 
videodisker, minnekort; USB-minnepinner, 
tomme eller forhåndsinnspilte med musikk, lyd 
eller bilder (som kan være tegnefilmer); 
hologrammer; publikasjoner i elektronisk 
format via CD-ROM, databaser og Internet; 
briller, solbriller, etuier og snorer for solbriller 
og briller; kikkerter; magneter og dekorative 
magneter; kompasser; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
parabolantenner; dekodere, nemlig computer 
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software og hardware som kan konvertere, 
tilføre og overføre audio og video data; 
fjernsynsapparater, flatskjermer, LCD-
skjermer, høyoppløsningsskjermer og 
plasmaskjermer; radioer; hjemmekinoanlegg; 
videoopptakere; CD-spillere; DVD-spillere; 
MP3-spillere; digitalt musikkformat spillere; 
høyttalere; hodetelefon med tilkoblet mikrofon, 
hodetelefoner og øretelefoner; computere; 
karaokesystemer; audio mikse- og 
redigeringssystemer; video mikse- og 
redigeringssystemer; computer 
databehandlingsapparater; computer 
tastaturer; computer skjermer; modemer; 
tilbehør til computere inkludert i denne 
klassen, datamus og musematter; 
navigasjonssystemer; personlige digitale 
assistenter, elektroniske lommetranslatører; 
diktatmaskiner; elektroniske notatbøker og 
agendaer; skannere, printere; 
fotokopieringsmaskiner; 
faksoverføringsmaskiner; telefoner, 
telefonsvarerapparater; videotelefoner; 
mobiltelefoner; tilbehør for mobiltelefoner 
inkludert i denne klassen, nemlig 
mobiltelefondeksler, utstyr for håndfri bruk av 
mobiltelefoner, øretelefoner og hodetelefoner 
med mikrofon for mobiltelefoner, tastatur for 
mobiltelefoner, stropper for mobiltelefoner, 
spesialbærevesker for mobiltelefoner, 
videokamera og kameratilbehør for 
mobiltelefoner; fjernkontroller for fjernsyn og 
videosystemer; videokonferansesystemer; 
kalkulatorer; kredittkortmaskiner; 
pengevekslingsmaskiner; minibanker; 
videokameraer, bærbare kameraer med 
innebygd videospiller; fotoutstyr, kameraer, 
filmkameraer, prosjektører, blitslys, 
kameraetuier, batterier og celler; computer 
skjermsparerprogrammer; forhåndsinnspilte 
eller tomme magnetiske, digitale eller analoge 
lyd- eller bildeopptaksmedia; magnetiske kort 
(kodede); minnekort; mikroprosessorkort; 
magnetiske eller computerchip kredittkort, 
magnetiske eller computerchip telefonkort, 
magnetiske eller computerchipkort for 
pengevekslingsmaskiner; magnetiske eller 
computerchipkort for minibanker og 
valutaveksling, magnetiske eller computerchip 
forhåndsbetalte kort for mobiltelefoner, 
magnetiske eller computerchipkort for reiser 
og underholdning, magnetiske eller 
computerchip sjekk garantikort og magnetiske 
eller computer chip betalingskort; elektriske 
strykejern; sikkerhetsalarmer; elektroniske 
salgsautomater; betalingssystem for 
elektronisk handel; vindpølser (for angivelse 
av vindretning); distansemålerapparater; 
fartsmålings- og indikasjonsapparater 
(fotografering), papirvekter; 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:12 Sykler, motorsykler, biler, lastebiler, varebiler, 
busser, kjølevogner; fly og båter; ballonger, 
varmluftballonger og luftskip; tilbehør til biler, 
nemlig solskjermer, dekkovertrekk, takgrinder, 

skistativ, hjulfelger og hjulkapsel; pneumatiske 
dekk, setetrekk, biltrekk, barnevogner, 
sportsvogner, sikkerhetsseter for babyer og 
barn; motorer og maskiner for landkjøretøyer; 
kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet. 

Klasse:14 Juvelervarer, smykker, bijouterivarer; klokker 
og veggur, vekkerklokker; armbåndsur; ur; 
stoppeklokker; pendelur; medaljonger, 
anheng, halssmykker; urkasser; armbånd av 
edelt metall; pins; emblemer eller insignier av 
edelmetall; pins for lag og spillere; slipsnåler 
og slipsklemmer; mansjettknapper; medaljer, 
pokaler, trofeer, statuer, skulpturer, alle laget 
av edelmetall; pyntenøkkelringer av 
edelmetall; prydnøkkelringer; mynter; medaljer 
for klær; medaljonger for klær. 

Klasse:16 Pengeklyper for sedler; farge- og tegnebøker; 
aktivitetsbøker; tidsskrift; aviser; bøker og 
magasiner, inkludert de som relaterer seg til 
idrettsutøvere og sportsarrangementer; 
bokmerker; trykket undervisningsmateriell 
(unntatt apparater); skjemaer (for nedskriving 
av resultater); arrangementsprogrammer; 
arrangementsalbum; fotografialbum; 
autografbøker; trykte tidstabeller, pamfletter; 
samlekort av spillere; bilklistremerker, 
klistremerker, album, klistremerkealbum; 
postere; fotografier; papirduker; 
papirservietter; papirposer; invitasjonskort; 
lykkeønskningskort; gavepapir; flaske- og 
karaffelbrikker, kuvertbrikker og bordsett av 
papir; søppelsekker av papir eller plast; 
innpakningspapir for lagring av mat; kaffefilter 
av papir; etiketter (ikke av tekstil); håndklær av 
papir; våtservietter av papir; toalettpapir; papir 
og/eller papp bokser for lommetørklær; 
servietter av papir for fjerning av sminke; 
barnebleier av papir (engangsbruk); 
skrivesaker, papirvarer og 
undervisningsmateriell (unntatt apparater); 
papir til skrivemaskiner; kopieringspapir; 
konvolutter; kladdeblokker; skrivebøker; 
notatbøker (ikke elektroniske); notatblokker; 
papirark for notater; skrivepapir; 
innbindingspapir; permer; bokomslagspapir; 
selvlysende papir; selvklebende papir for 
notater; kreppapir; papirduker; emblemer eller 
insignier av papir; papirflagg; papirvimpler; 
skriveinstrumenter; penner (kontorrekvisita); 
blyanter; kulepenn; sett med kulepenner og 
blyanter; tusjpenner; fiberspisspenner og 
filtpenner; markeringspenner; blekk, 
blekkputer, gummistempler; skrivemaskiner 
(elektriske og ikke-elektriske); litografier, 
litografiske kunstgjenstander; malerier 
(innrammet eller ikke-innrammet); malerskrin 
(skolemateriell); male- og fargeblyanter; kritt; 
dekorasjoner for blyanter (skrivesaker); 
trykklisjeer; adressebøker; dagbøker; 
planleggingskalendere; veikart; billetter; 
inngangsbilletter; loddseddel; skrapekort; 
sjekker; tegneserier; kalendere; postkort; 
reklameskilt og bannere og utstyr inkludert i 
denne klassen; overføringsbilder 
(dekalkomanibilder); varmeoverføringsetiketter 
og -bilder; kontorrekvisita (unntatt møbler); 
korreksjonsvæsker (kontorartikler); 
gummiviskelær; blyantspissere; blyantholdere; 
pennaler; stativer og beholdere for 
kontorartikler; binders; tegnestifter; linjaler; 
klebebånd for papirvarer, klebebåndsfordelere 
(papirhandelsvare); stifter; sjablonger 
(papirvarer); dokumentholdere; brevklyper; 
skriveplate med papirholder; 
notisblokkholdere; forretningskortholdere; 
bokstøtter; frimerker; kredittkort, telefonkort, 
kontantkort, minibankkort, reisekort og 
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rabattkort for underholdningsshows, sjekk 
garantikort og betalingskort (ikke magnetiske) 
laget av papir og/eller papp; babybleiebukser 
av papir og cellulose for engangsbruk; 
adresselapper av papir for bagasje; omslag for 
pass; reisesjekker; omslag for reisesjekkbøker; 
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:18 Varer av lær og lærimitasjoner; håndvesker; 
vesker, herunder sportsvesker; bager, 
bærebager; ryggsekker og kofferter, 
reisevesker, vesker, vadsekker; pengepunger, 
lommebøker; dokumentmapper; paraplyer og 
parasoller. 

Klasse:20 Varer laget av plast, nemlig suvenirstatuer, 
figuriner, statuetter, trofeer; armbånd av plast; 
puter; puter som tilbehør til bil; sitteputer for 
anvendelse i friluft; soveposer; møbler, møbler 
og tilbehør; stoler for innendørs og utendørs 
bruk; hyller (møbler), utstillingsstativ; faste 
ikke-metalliske håndkleholdere; kleshengere; 
vifter til personlig bruk; reklameobjekter (både 
oppblåsbare og stive) av plast distribuert og 
solgt av næringsdrivende i forbindelse med og 
under sportsstevner i form av store 
plasthender, klappende hender, bankestenger 
og -pinner, vifter oppblåsbare salgstavler og 
oppblåsbare målomgivelser; utstilling eller skilt 
(møbler) for utsalgssteder; bokhyller; 
bilderammer; utstillingsstativ for papirvarer; 
ikke-metalliske flaskelokk; flaskekorker av 
edelmetall; 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 Glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt 
i andre klasser); keramikkprodukter for 
husholdningsbruk; fat (ikke av edelmetall), 
fajansevarer; vaser; beholdere, begere, glass, 
mugger og kopper (ikke av edelmetall), 
herunder for drikke; tallerkener (ikke av 
edelmetall), serviser (ikke av edelmetall), 
skåler; tekanner (ikke av edelmetall), 
kaffekanner av uedelt metall, ikke elektriske; 
karaffelbrikker (ikke av papir eller tekstil); 
flaskeåpnere, flasker; kammer, hårbørster, 
tannbørster; svamper for husholdningsbruk; 
suvenirasjetter og -krus, tekanner, alle laget av 
edelmetall; 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:24 Soveposer (sydde lakenposer); laken; vatterte 
sengetepper; sengetepper; putevar; gardiner; 
dusjforheng; draperier; håndklær; badelaken; 
oppvaskkluter og oppvaskhåndklær; tepper; 
lommetørklær av stoff; veggtapeter av tekstil; 
flagg; bannere; vimpler; bordduker av stoff; 
etiketter av tekstiler. 

Klasse:25 Klær; sko og fottøy, hodeplagg; skjorter; 
sweater trøyer; tennisskjorter; ermeløse 
bluser; t-skjorter; vester; kjoler; skjørt, 
undertøy; badetøy, shorts; bukser; jumpere; 
strikkede luer; luer; hatter; skulderskjerf; skjerf; 

lueskygger; treningsdrakter; treningsgensere; 
jakker; blazere; vanntette klær; frakker; 
uniformer; slips; håndledd- og pannebånd; 
hansker (bekledning); forklær; smekker; 
sportsvester; stadiumssmekker; pyjamaser; 
sparkebukser og lekedresser for små barn; 
sokker og strømper; strømpeholdere; belter; 
bukseseler. 

Klasse:28 Spill, leketøy; brettspill; koseleker og dokker; 
lekebiler; puslespill; ballonger; oppblåsbare 
leker; sett i form av små brikker (caps) til lek; 
gymnastikk og sportsutstyr; skiutstyr; 
sportsbagger spesielt utformet for bestemte 
ting; moroartikler; små elektroniske spill andre 
enn for bruk med tv-apparater; håndformede 
objekter av skum (leketøy); spillkort; konfetti; 
roboter for underholdning. 

Klasse:29 Hermetisk kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt; 
ferdigretter og småretter hovedsakelig av kjøtt, 
fisk, vilt, frukt eller grønnsaker, snacks og 
idrettsnæringsmidler av kjøtt, fisk, grønnsaker 
og kornprodukter; melkeprodukter, drikker av 
melk eller hovedsakelig av melk; syltetøy; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker; preparerte nøtter; potetchips. 

Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris; mel og 
kornprodukter, müsli; popcorn, brød, kaker, 
kjeks, bakverk og konditorvarer, ikke-
medisinske konfektyrer; spiseis og 
iskremprodukter, brødpålegg tilberedt av 
sjokolade, nougat eller honning, sjokolade og 
sjokoladevarer; søtsaker; sauser; kaffe-, kakao 
og sjokoladedrikker, pulver for fremstilling av 
kaffe-, kakao- og sjokoladedrikker. 

Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter, samt korn, ikke opptatt i 
andre klasser; friske frukter og grønnsaker. 

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre 
preparater for fremstilling av ikke-
alkoholholdige drikker; mineralvann og 
kullsyreholdig vann; annen ikke-alkoholholdige 
drikke; frukt- og grønnsaksdrikker og frukt og 
grønnsaksjuicer; drikker av frossen frukt; øl, 
mørkt øl, pils og lyst øl; ikke-alkoholholdig øl. 

Klasse:35 Arbeidsformidlingstjenester; 
personellrekruttering; reklametjenester; firmaer 
for annonsering av reklamemateriell; 
reklamebyråtjenester; annonsering via Internet 
og via alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; utsendelse av 
reklamemateriell; utleie av reklameplass; utleie 
av reklametid i rulletekst; fjernsyns- og 
radioreklame; reklame i form av animert 
tegnefilm; tjenester fra salgsfremmende 
byråer; tjenester fra sportsfremmende byråer 
og PR-virksomhet; markedsføring av 
skibegivenheter; tjenester for 
markedsundersøkelser, 
markedsundersøkelser, 
meningsmålingstjenester; organisering av 
handels- og reklameutstillinger; organisering 
av annonsering i forbindelse med messer; 
tjenester for oppretting av databaser, spesielt, 
innsamling og utarbeidelse av informasjon for 
databaser; databaseadministrasjonstjenester; 
utarbeidelse av statistisk informasjon; 
markedsføring av idrettsstevner, herunder 
skistevner; annonserings- og salgsfremmende 
tjenester, informasjonstjenester relatert til 
annonsering og markedsføring, 
reklameinformasjonstjenester, disse 
forskjellige tjenestene skaffet fra en computer 
database eller via Internet eller på alle andre 
trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
kompilering av reklamer for bruk som Internett-
sider på Internet og på alle andre trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
tilrådighetsstillelse av plass på en Internett-
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side og på alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for annonsering av 
varer eller tjenester; auksjoner holdt på 
Internet eller på alle andre trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
kompilering av registre for publikasjon på 
Internet og på alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; 
forretningsadministrasjonstjenester for 
behandling av salg foretatt over Internet og på 
alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; kompilering og 
vedlikehold av et register over domene navn; 
salgsfremmende tjenester, nemlig, 
fremskaffelse av fordelsprogrammer for 
kunder; fremskaffelse av bonusfordeler for 
klienter på sportsarenaer gjennom utstedelse 
av supportergaranti og medlemskort som 
inneholder personlige data om innehaveren; 
tjenester for kontroll av tilgang til sportsarenaer 
gjennom utstedelsen av supportergaranti og 
medlemskort som inneholder personlig data 
om innehaveren; kompilering av informasjon 
inn i databaser og spesielt av stillbilder eller 
levende bilder; markedsføring av 
sportsarrangementer innenfor ski; 
markedsføring av varer og tjenester for 
tredjeparter, ved kontraktsmessige avtaler, 
spesielt sponsorvirksomhet og 
lisensieringsavtaler, tilby dem økt 
merkebevissthet og forbedret image utledet fra 
kulturelle og sportslige arrangementer, spesielt 
internasjonale arrangementer, registrering av 
data og informasjon om sportsprestasjoner; 
markedsføring av fotballbegivenheter; 
markedsføring av rettigheter (syndikasjon) til 
film og video og opptak av lyd og bilder, så vel 
som interaktive CD-er, CD ROM, 
dataprogrammer og dataspill. 

Klasse:36 Utstedelse og administrasjon av kredittkort og 
reisesjekker; finansielle tjenester; 
banktjenester, kredit- og fondsinvesteringer; 
forsikring; kreditt; finansiell sponsing av 
sportsmøter; finans- og 
forsikringsinformasjonstjenester, fremskaffet 
fra en computer database eller via Internet 
eller på alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; nettbanktjenester; 
internettbanktjenester på alle typer trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
betalingstjenester ved bruk av trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk. 

Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; 
mobiltelefonskommunikasjon; kommunikasjon 
via teleks; kommunikasjon via dataterminaler, 
via databaser og på Internett-basert 
telekommunikasjonsnettverk, eller alle andre 
trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
telegraftjenester; kommunikasjon via telefon; 
telekommunikasjonstjenester for formidling av 
betaling og betalingstjenester ved bruk av 
trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
faksimilekommunikasjon; radioanropstjenester; 
konferansetjenester via telefon eller video; 
fjernsynskringkasting; kringkasting av 
kabelfjernsynsprogrammer; radiokringkasting; 
nyhetsbyråtjenester; andre 
meldingsoverføringstjenester; utleie av 
telefoner, faksmaskiner og andre 
kommunikasjonsapparater; fremskaffelse av 
informasjon gjennom datakommunikasjon eller 
via alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk innen 
handelssektoren; fjernsyns- og 
radioprogramoverførings og 
kringkastingstjenester fremskaffet via Internet 
eller via alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; samtidig 

kringkasting av filmopptak og lyd- og 
videoopptak; elektronisk post; fremskaffe 
tilgang til telematikk servere og til 
samtalegrupper i sanntid; datastøttet 
overføring av meldinger og bilder; fremskaffe 
tilgang til netthandel og bestillingstjenester via 
datamaskin og/eller interaktiv 
kommunikasjonsteknologi; 
informasjonsoverføring (inkludert nettsteder på 
datakommunikasjonsnettverk) via 
telekommunikasjon, av dataprogrammer og 
annen data; elektroniske posttjenester; 
tjenester fra tilgangstilbydere til Internet eller 
alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk 
(telekommunikasjonstjenester); fremskaffe 
forbindelse for telekommunikasjon på Internet 
eller med databaser; fremskaffe tilgang til 
digitale musikknettsteder på Internet eller på 
alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; fremskaffe tilgang til 
mp3 webområder på Internet; utleie av 
tilgangstid til et databaseserversenter 
(telekommunikasjonstjenester); utleie av 
tilgangstid til en computer database 
(telekommunikasjonstjenester); overføring av 
digital musikk via telekommunikasjon; online 
overføring av elektroniske publikasjoner; 
digitale musikkoverføringer på Internet eller via 
alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; digital 
musikkoverføring via MP3 internettområder; 
samtidig kringkasting og/eller nettoverføring av 
interaktive undervisnings- eller 
underholdningsprodukter, CD-plater, CD-
ROM, dataprogrammer og dataspill (telekom-
munikasjonstjenester); fremskaffe tilgang til 
computer oppslagstavler og prateforum i 
sanntid via et globalt datanettverk; utleie av 
tilgangstid til computer oppslagstavler og 
prateforum i sanntid via et globalt datanettverk; 
utleie av tilgangstid til en sentral 
databaseserver; utleie av tilgangstid til en 
sentralisert computer og computer databaser; 
utleie av tilgangstid til hjemme- og 
firmashopping og bestillingstjenester via et 
globalt computer nettverk; utleie av tilgangstid 
til internett via et globalt computer nettverk 
eller via trådløst elektronisk 
kommunikasjonsutstyr; utleie av tilgangstid til 
nettsider som inneholder digital musikk via et 
globalt computer nettverk eller trådløst 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; utleie av 
tilgangstid til MP3-nettsider på internett via et 
globalt computer nettverk eller via trådløst 
elektronisk kommunikasjonsutstyr. 

Klasse:39 Drift av reisebyrå, nemlig organisering og 
reservering av turer; billettreservering, 
informasjons- og fremskaffelsestjenester for 
reise; transport via fly, tog, buss og vogn; 
transport via skip; tjenester for skipsfart; 
turistreisetjenester; bilutleie; utleie av 
parkeringsplass; taxitransport; transport av 
varer på skip; distribusjon av vann, varme, 
gass og elektrisitet; avis-, tidsskrift- og 
boklevering; posttjenester, bud- og 
postleveringstjenester; lagring av varer; 
distribusjon av løsningsmidler, parafiner, voks, 
bitumen og oljeprodukter, med unntak av 
flytende gass; distribusjon av film og lyd- og 
bildeopptak; distribusjon av interaktiv 
undervisning og underholdning, interaktive 
CD-plater, CD-ROM, dataprogrammer og 
dataspill. 

Klasse:41 Utdanning; opplæring; underholdning; drift av 
lotterier og konkurranser; veddemål og 
spilltjenester; underholdnings-tjenester i 
forbindelse med sportsbegivenheter; 
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gjestfrihetstjenester (sport, underholding); 
sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering 
av sportslige og kulturelle begivenheter og 
aktiviteter; organisering av sportskonkurranser; 
organisering av fotballbegivenheter; 
billettreservering, informasjons- og 
anskaffelsestjenester for sport og 
underholdning; bruk av sportsfasiliteter; utleie 
av video- og audiovisuelle systemer; 
produksjon, presentasjon, distribusjon, og/eller 
utleie av film og audio- og videoopptak; 
produksjon, presentasjon, distribusjon, og/eller 
utleie av interaktive undervisnings- og 
underholdningsprodukter, interaktive CD-
plater, CD-ROM, dataprogrammer og dataspill; 
dekning av sportsbegivenheter i 
radiosendinger og på fjernsyn; 
produksjonstjenester for radio- og 
fjernsynsprogrammer så vel som videobånd; 
bestilling av plasser til show og 
sportsbegivenheter; tidtaking under 
sportsbegivenheter; arrangering av 
skjønnhetskonkurranser, interaktiv 
underholdning; veddemåls og spilltjenester 
online over Internet og på alle andre trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringe tjenester i forbindelse med 
basarer og lotterier; informasjon innenfor 
underholdningsfeltet (inkludert sport) levert 
online fra en computer database eller via 
Internet eller via alle andre trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
tjenester for elektroniske spill levert over 
Internet; publikasjon av bøker og aviser; 
publikasjon av elektroniske bøker og aviser 
online; audio- og videoopptakstjenester; 
produksjon av animerte tegnefilmer for kino, 
produksjon av tegnefilmer for fjernsyn; utleie 
av lyd- og bildeopptak for 
underholdningsformål; informasjon om 
utdanning, levert online fra en computer 
database eller via Internet eller via alle andre 
trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
organisering av diskusjonsgrupper på Internet 
og på alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; oversettertjenester; 
fotografiske tjenester; fremskaffelse av 
underholdingsinfrastruktur; utleie av maskiner 
og instrumenter for fremkalling, kopiering, 
forstørring eller klargjøring av fotografier; utleie 
av lyd- og bildeopptak. 

Klasse:42 Utleie av tilgangstid til søkemotorer for å se på 
data og informasjon over/gjennom et globalt 
nettverk; utleie av computer software; 
konsultasjonstjenester vedrørende 
datamaskiner; databehandling 
(programmering); designtjenester for computer 
software; programmering for datamaskiner; 
utleie av datamaskiner; design av websider og 
av trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; informasjon på 
området datamaskiner fremskaffet online fra 
en computer database eller internett; 
oppretting og vedlikehold av websider og av 
trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
installasjon og vedlikehold av computer 
software; tilkobling og utleie av computer 
software; kompilering av websider i 
datanettverk (særlig internett) eller gjennom 
trådløs elektronisk kommunikasjon; webhotell 
[tilby vertsserver for andres hjemmesider] på 
internett eller på trådløst elektronisk 
kommunikasjonsutstyr; tilveiebringelse av 
tilgang til søkemotorer for å hente data og 
informasjon via globale nettverk; analyser, 
tester og overvåking av oljer, kjølemidler, fett 
og smøremidler; overvåking av drivstoff og 
smøremiddelnivåer i maskiner og i kjøretøy; 

analyser og diagnoser av slitasjegrad, defekter 
og mangler i motorer og maskineri; 
rådgivningstjenester basert på resultatene av 
de forannevnte analysene og diagnosene; 
overvåkingstjenester relatert til service, 
smøring, vedlikehold og reparasjon av 
kjøretøy, motorer og maskineri; vitenskapelige 
og teknologiske tjenester og forskning og 
utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner 
og dataprogrammer. 

Klasse:43 Tilveiebringelse av mat og drikke, spesielt 
gatekjøkkenmat, i kafeteriaer og restauranter, 
gjestfrihetstjenester, spesielt fremskaffelse av 
mat og drikke; cateringtjenester; 
hotelltjenester; reservering av hotell og 
midlertidig losji. 

Klasse:45 Lisensiering av intellektuelle rettigheter; 
lisensieringstjenester for databaser; juridiske 
tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av 
eiendom og enkeltmennesker; personlige og 
sosiale tjenester utført av andre for å dekke 
personlige behov. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258720 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008166 
(220) Inndato: 2010.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.05 

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

(730) Innehaver: 
 Svinøya rorbuer as, Gunnar Bergsvei 2, 8300 

SVOLVÆR, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

markedsføring av/for turisme og 
reiselivsvirksomhet; markedsførings- og 
reklamevirksomhet i forbindelse med turisme, 
reiseliv og fritid; konsulentbistand i 
forretningssaker; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter. 

Klasse:36 Forretning med fast eiendom, herunder kjøp, 
salg, drift og forvaltning av fast eiendom; 
finansiell virksomhet; investering av kapital; 
kjøp, salg og forvaltning av verdipapirer. 

Klasse:39 Transportvirksomhet og transporttjenester 
innen turisme og reiseliv; transport av 
reisende; transportinformasjon; formidling av 
reiseinformasjon; turistinformasjon; reise- og 
turistbyråvirksomhet; arrangering og 
organisering av reiser; reisereservering; 
reisebestilling; bestilling av transport; 
utleievirksomhet; arrangering og organisering 
av rundturer; sightseeing; guiding, transport og 
lagring av bagasje. 

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

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restaurantvirksomhet; reservering, midlertidig 
innlosjering, drift og utleie av rorbuer, 
campingplasser, turisthytter, feriehus, 
pensjonat, motell og hotell. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258721 
(151) Reg.dato.: 2011.02.17 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010598 
(220) Inndato: 2010.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.13 

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

(730) Innehaver: 
 Ski-VM 2011 AS, 7.juni plassen, 0251 OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler, 
brensel og belysningsstoffer; industrielle 
brenngasser, inkludert butan, nafta, propan, 
propen og blandinger av nevnte gasser, alle i 
gass form eller flytende form; mineral oljer; 
flytende naturgass (LNG); kondensert 
hydrokarbongass (LPG); petroleum, bensin, 
gassoljer, forbrenningsgass; lys og veker for 
lys; støvbindemidler. 

Klasse:9 Eksponerte filmer, lysbilder, små elektroniske 
spill alene for bruk med TV-apparater; 
videospill; videospillkonsoller; spill for 
spillehaller; videospillmaskiner; 
videospillkassetter; videospilldisker; computer 
software (innspilte programmer), inkludert 
computer software for spill; 
computerprogrammer og databaser; tilbehør til 
bruk sammen med videospill, kontroller, 
spillkontroller, stemmeaktiverte eller 
håndstyrte, ratt og dansematter; innspilt eller 
nedlastet lyd, bilde eller data; magnetiske, 
digitale eller analoge opptaksmedia for lyd 
eller bilder; videobånd, magnetiske bånd, 
magnetiske disker, DVD-er, CD-er, disketter, 
optiske disker, kompaktdisker, CD-ROM, 
videodisker, minnekort; USB-minnepinner, 
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tomme eller forhåndsinnspilte med musikk, lyd 
eller bilder (som kan være tegnefilmer); 
hologrammer; publikasjoner i elektronisk 
format via CD-ROM, databaser og Internet; 
briller, solbriller, etuier og snorer for solbriller 
og briller; kikkerter; magneter og dekorative 
magneter; kompasser; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
parabolantenner; dekodere, nemlig computer 
software og hardware som kan konvertere, 
tilføre og overføre audio og video data; 
fjernsynsapparater, flatskjermer, LCD-
skjermer, høyoppløsningsskjermer og 
plasmaskjermer; radioer; hjemmekinoanlegg; 
videoopptakere; CD-spillere; DVD-spillere; 
MP3-spillere; digitalt musikkformat spillere; 
høyttalere; hodetelefon med tilkoblet mikrofon, 
hodetelefoner og øretelefoner; computere; 
karaokesystemer; audio mikse- og 
redigeringssystemer; video mikse- og 
redigeringssystemer; computer 
databehandlingsapparater; computer 
tastaturer; computer skjermer; modemer; 
tilbehør til computere inkludert i denne 
klassen, datamus og musematter; 
navigasjonssystemer; personlige digitale 
assistenter, elektroniske lommetranslatører; 
diktatmaskiner; elektroniske notatbøker og 
agendaer; skannere, printere; 
fotokopieringsmaskiner; 
faksoverføringsmaskiner; telefoner, 
telefonsvarerapparater; videotelefoner; 
mobiltelefoner; tilbehør for mobiltelefoner 
inkludert i denne klassen, nemlig 
mobiltelefondeksler, utstyr for håndfri bruk av 
mobiltelefoner, øretelefoner og hodetelefoner 
med mikrofon for mobiltelefoner, tastatur for 
mobiltelefoner, stropper for mobiltelefoner, 
spesialbærevesker for mobiltelefoner, 
videokamera og kameratilbehør for 
mobiltelefoner; fjernkontroller for fjernsyn og 
videosystemer; videokonferansesystemer; 
kalkulatorer; kredittkortmaskiner; 
pengevekslingsmaskiner; minibanker; 
videokameraer, bærbare kameraer med 
innebygd videospiller; fotoutstyr, kameraer, 
filmkameraer, prosjektører, blitslys, 
kameraetuier, batterier og celler; computer 
skjermsparerprogrammer; forhåndsinnspilte 
eller tomme magnetiske, digitale eller analoge 
lyd- eller bildeopptaksmedia; magnetiske kort 
(kodede); minnekort; mikroprosessorkort; 
magnetiske eller computerchip kredittkort, 
magnetiske eller computerchip telefonkort, 
magnetiske eller computerchipkort for 
pengevekslingsmaskiner; magnetiske eller 
computerchipkort for minibanker og 
valutaveksling, magnetiske eller computerchip 
forhåndsbetalte kort for mobiltelefoner, 
magnetiske eller computerchipkort for reiser 
og underholdning, magnetiske eller 
computerchip sjekk garantikort og magnetiske 
eller computer chip betalingskort; elektriske 
strykejern; sikkerhetsalarmer; elektroniske 
salgsautomater; betalingssystem for 
elektronisk handel; vindpølser (for angivelse 
av vindretning); distansemålerapparater; 
fartsmålings- og indikasjonsapparater 
(fotografering), papirvekter; 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:12 Sykler, motorsykler, biler, lastebiler, varebiler, 
busser, kjølevogner; fly og båter; ballonger, 
varmluftballonger og luftskip; tilbehør til biler, 
nemlig solskjermer, dekkovertrekk, takgrinder, 
skistativ, hjulfelger og hjulkapsel; pneumatiske 
dekk, setetrekk, biltrekk, barnevogner, 
sportsvogner, sikkerhetsseter for babyer og 
barn; motorer og maskiner for landkjøretøyer; 
kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet. 

Klasse:14 Juvelervarer, smykker, bijouterivarer; klokker 
og veggur, vekkerklokker; armbåndsur; ur; 
stoppeklokker; pendelur; medaljonger, 
anheng, halssmykker; urkasser; armbånd av 
edelt metall; pins; emblemer eller insignier av 
edelmetall; pins for lag og spillere; slipsnåler 
og slipsklemmer; mansjettknapper; medaljer, 
pokaler, trofeer, statuer, skulpturer, alle laget 
av edelmetall; pyntenøkkelringer av 
edelmetall; prydnøkkelringer; mynter; medaljer 
for klær; medaljonger for klær. 

Klasse:16 Pengeklyper for sedler; farge- og tegnebøker; 
aktivitetsbøker; tidsskrift; aviser; bøker og 
magasiner, inkludert de som relaterer seg til 
idrettsutøvere og sportsarrangementer; 
bokmerker; trykket undervisningsmateriell 
(unntatt apparater); skjemaer (for nedskriving 
av resultater); arrangementsprogrammer; 
arrangementsalbum; fotografialbum; 
autografbøker; trykte tidstabeller, pamfletter; 
samlekort av spillere; bilklistremerker, 
klistremerker, album, klistremerkealbum; 
postere; fotografier; papirduker; 
papirservietter; papirposer; invitasjonskort; 
lykkeønskningskort; gavepapir; flaske- og 
karaffelbrikker, kuvertbrikker og bordsett av 
papir; søppelsekker av papir eller plast; 
innpakningspapir for lagring av mat; kaffefilter 
av papir; etiketter (ikke av tekstil); håndklær av 
papir; våtservietter av papir; toalettpapir; papir 
og/eller papp bokser for lommetørklær; 
servietter av papir for fjerning av sminke; 
barnebleier av papir (engangsbruk); 
skrivesaker, papirvarer og 
undervisningsmateriell (unntatt apparater); 
papir til skrivemaskiner; kopieringspapir; 
konvolutter; kladdeblokker; skrivebøker; 
notatbøker (ikke elektroniske); notatblokker; 
papirark for notater; skrivepapir; 
innbindingspapir; permer; bokomslagspapir; 
selvlysende papir; selvklebende papir for 
notater; kreppapir; papirduker; emblemer eller 
insignier av papir; papirflagg; papirvimpler; 
skriveinstrumenter; penner (kontorrekvisita); 
blyanter; kulepenn; sett med kulepenner og 
blyanter; tusjpenner; fiberspisspenner og 
filtpenner; markeringspenner; blekk, 
blekkputer, gummistempler; skrivemaskiner 
(elektriske og ikke-elektriske); litografier, 
litografiske kunstgjenstander; malerier 
(innrammet eller ikke-innrammet); malerskrin 
(skolemateriell); male- og fargeblyanter; kritt; 
dekorasjoner for blyanter (skrivesaker); 
trykklisjeer; adressebøker; dagbøker; 
planleggingskalendere; veikart; billetter; 
inngangsbilletter; loddseddel; skrapekort; 
sjekker; tegneserier; kalendere; postkort; 
reklameskilt og bannere og utstyr inkludert i 
denne klassen; overføringsbilder 
(dekalkomanibilder); varmeoverføringsetiketter 
og -bilder; kontorrekvisita (unntatt møbler); 
korreksjonsvæsker (kontorartikler); 
gummiviskelær; blyantspissere; blyantholdere; 



registrerte varemerker 2011.02.28 - 09/11

 

15 
 

pennaler; stativer og beholdere for 
kontorartikler; binders; tegnestifter; linjaler; 
klebebånd for papirvarer, klebebåndsfordelere 
(papirhandelsvare); stifter; sjablonger 
(papirvarer); dokumentholdere; brevklyper; 
skriveplate med papirholder; 
notisblokkholdere; forretningskortholdere; 
bokstøtter; frimerker; kredittkort, telefonkort, 
kontantkort, minibankkort, reisekort og 
rabattkort for underholdningsshows, sjekk 
garantikort og betalingskort (ikke magnetiske) 
laget av papir og/eller papp; babybleiebukser 
av papir og cellulose for engangsbruk; 
adresselapper av papir for bagasje; omslag for 
pass; reisesjekker; omslag for reisesjekkbøker; 
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:18 Varer av lær og lærimitasjoner; håndvesker; 
vesker, herunder sportsvesker; bager, 
bærebager; ryggsekker og kofferter, 
reisevesker, vesker, vadsekker; pengepunger, 
lommebøker; dokumentmapper; paraplyer og 
parasoller. 

Klasse:20 Varer laget av plast, nemlig suvenirstatuer, 
figuriner, statuetter, trofeer; armbånd av plast; 
puter; puter som tilbehør til bil; sitteputer for 
anvendelse i friluft; soveposer; møbler, møbler 
og tilbehør; stoler for innendørs og utendørs 
bruk; hyller (møbler), utstillingsstativ; faste 
ikke-metalliske håndkleholdere; kleshengere; 
vifter til personlig bruk; reklameobjekter (både 
oppblåsbare og stive) av plast distribuert og 
solgt av næringsdrivende i forbindelse med og 
under sportsstevner i form av store 
plasthender, klappende hender, bankestenger 
og -pinner, vifter oppblåsbare salgstavler og 
oppblåsbare målomgivelser; utstilling eller skilt 
(møbler) for utsalgssteder; bokhyller; 
bilderammer; utstillingsstativ for papirvarer; 
ikke-metalliske flaskelokk; flaskekorker av 
edelmetall; 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 Glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt 
i andre klasser); keramikkprodukter for 
husholdningsbruk; fat (ikke av edelmetall), 
fajansevarer; vaser; beholdere, begere, glass, 
mugger og kopper (ikke av edelmetall), 
herunder for drikke; tallerkener (ikke av 
edelmetall), serviser (ikke av edelmetall), 
skåler; tekanner (ikke av edelmetall), 
kaffekanner av uedelt metall, ikke elektriske; 
karaffelbrikker (ikke av papir eller tekstil); 
flaskeåpnere, flasker; kammer, hårbørster, 
tannbørster; svamper for husholdningsbruk; 
suvenirasjetter og -krus, tekanner, alle laget av 
edelmetall; 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:24 Soveposer (sydde lakenposer); laken; vatterte 
sengetepper; sengetepper; putevar; gardiner; 
dusjforheng; draperier; håndklær; badelaken; 

oppvaskkluter og oppvaskhåndklær; tepper; 
lommetørklær av stoff; veggtapeter av tekstil; 
flagg; bannere; vimpler; bordduker av stoff; 
etiketter av tekstiler. 

Klasse:25 Klær; sko og fottøy, hodeplagg; skjorter; 
sweater trøyer; tennisskjorter; ermeløse 
bluser; t-skjorter; vester; kjoler; skjørt, 
undertøy; badetøy, shorts; bukser; jumpere; 
strikkede luer; luer; hatter; skulderskjerf; skjerf; 
lueskygger; treningsdrakter; treningsgensere; 
jakker; blazere; vanntette klær; frakker; 
uniformer; slips; håndledd- og pannebånd; 
hansker (bekledning); forklær; smekker; 
sportsvester; stadiumssmekker; pyjamaser; 
sparkebukser og lekedresser for små barn; 
sokker og strømper; strømpeholdere; belter; 
bukseseler. 

Klasse:28 Spill, leketøy; brettspill; koseleker og dokker; 
lekebiler; puslespill; ballonger; oppblåsbare 
leker; sett i form av små brikker (caps) til lek; 
gymnastikk og sportsutstyr; skiutstyr; 
sportsbagger spesielt utformet for bestemte 
ting; moroartikler; små elektroniske spill andre 
enn for bruk med tv-apparater; håndformede 
objekter av skum (leketøy); spillkort; konfetti; 
roboter for underholdning. 

Klasse:29 Hermetisk kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt; 
ferdigretter og småretter hovedsakelig av kjøtt, 
fisk, vilt, frukt eller grønnsaker, snacks og 
idrettsnæringsmidler av kjøtt, fisk, grønnsaker 
og kornprodukter; melkeprodukter, drikker av 
melk eller hovedsakelig av melk; syltetøy; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker; preparerte nøtter; potetchips. 

Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris; mel og 
kornprodukter, müsli; popcorn, brød, kaker, 
kjeks, bakverk og konditorvarer, ikke-
medisinske konfektyrer; spiseis og 
iskremprodukter, brødpålegg tilberedt av 
sjokolade, nougat eller honning, sjokolade og 
sjokoladevarer; søtsaker; sauser; kaffe-, kakao 
og sjokoladedrikker, pulver for fremstilling av 
kaffe-, kakao- og sjokoladedrikker. 

Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter, samt korn, ikke opptatt i 
andre klasser; friske frukter og grønnsaker. 

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre 
preparater for fremstilling av ikke-
alkoholholdige drikker; mineralvann og 
kullsyreholdig vann; annen ikke-alkoholholdige 
drikke; frukt- og grønnsaksdrikker og frukt og 
grønnsaksjuicer; drikker av frossen frukt; øl, 
mørkt øl, pils og lyst øl; ikke-alkoholholdig øl. 

Klasse:35 Arbeidsformidlingstjenester; 
personellrekruttering; reklametjenester; firmaer 
for annonsering av reklamemateriell; 
reklamebyråtjenester; annonsering via Internet 
og via alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; utsendelse av 
reklamemateriell; utleie av reklameplass; utleie 
av reklametid i rulletekst; fjernsyns- og 
radioreklame; reklame i form av animert 
tegnefilm; tjenester fra salgsfremmende 
byråer; tjenester fra sportsfremmende byråer 
og PR-virksomhet; markedsføring av 
skibegivenheter; tjenester for 
markedsundersøkelser, 
markedsundersøkelser, 
meningsmålingstjenester; organisering av 
handels- og reklameutstillinger; organisering 
av annonsering i forbindelse med messer; 
tjenester for oppretting av databaser, spesielt, 
innsamling og utarbeidelse av informasjon for 
databaser; databaseadministrasjonstjenester; 
utarbeidelse av statistisk informasjon; 
markedsføring av idrettsstevner, herunder 
skistevner; annonserings- og salgsfremmende 
tjenester, informasjonstjenester relatert til 
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annonsering og markedsføring, 
reklameinformasjonstjenester, disse 
forskjellige tjenestene skaffet fra en computer 
database eller via Internet eller på alle andre 
trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
kompilering av reklamer for bruk som Internett-
sider på Internet og på alle andre trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
tilrådighetsstillelse av plass på en Internett-
side og på alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for annonsering av 
varer eller tjenester; auksjoner holdt på 
Internet eller på alle andre trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
kompilering av registre for publikasjon på 
Internet og på alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; 
forretningsadministrasjonstjenester for 
behandling av salg foretatt over Internet og på 
alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; kompilering og 
vedlikehold av et register over domene navn; 
salgsfremmende tjenester, nemlig, 
fremskaffelse av fordelsprogrammer for 
kunder; fremskaffelse av bonusfordeler for 
klienter på sportsarenaer gjennom utstedelse 
av supportergaranti og medlemskort som 
inneholder personlige data om innehaveren; 
tjenester for kontroll av tilgang til sportsarenaer 
gjennom utstedelsen av supportergaranti og 
medlemskort som inneholder personlig data 
om innehaveren; kompilering av informasjon 
inn i databaser og spesielt av stillbilder eller 
levende bilder; markedsføring av 
sportsarrangementer innenfor ski; 
markedsføring av varer og tjenester for 
tredjeparter, ved kontraktsmessige avtaler, 
spesielt sponsorvirksomhet og 
lisensieringsavtaler, tilby dem økt 
merkebevissthet og forbedret image utledet fra 
kulturelle og sportslige arrangementer, spesielt 
internasjonale arrangementer, registrering av 
data og informasjon om sportsprestasjoner; 
markedsføring av fotballbegivenheter; 
markedsføring av rettigheter (syndikasjon) til 
film og video og opptak av lyd og bilder, så vel 
som interaktive CD-er, CD ROM, 
dataprogrammer og dataspill. 

Klasse:36 Utstedelse og administrasjon av kredittkort og 
reisesjekker; finansielle tjenester; 
banktjenester, kredit- og fondsinvesteringer; 
forsikring; kreditt; finansiell sponsing av 
sportsmøter; finans- og 
forsikringsinformasjonstjenester, fremskaffet 
fra en computer database eller via Internet 
eller på alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; nettbanktjenester; 
internettbanktjenester på alle typer trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
betalingstjenester ved bruk av trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk. 

Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; 
mobiltelefonskommunikasjon; kommunikasjon 
via teleks; kommunikasjon via dataterminaler, 
via databaser og på Internett-basert 
telekommunikasjonsnettverk, eller alle andre 
trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
telegraftjenester; kommunikasjon via telefon; 
telekommunikasjonstjenester for formidling av 
betaling og betalingstjenester ved bruk av 
trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
faksimilekommunikasjon; radioanropstjenester; 
konferansetjenester via telefon eller video; 
fjernsynskringkasting; kringkasting av 
kabelfjernsynsprogrammer; radiokringkasting; 
nyhetsbyråtjenester; andre 
meldingsoverføringstjenester; utleie av 
telefoner, faksmaskiner og andre 

kommunikasjonsapparater; fremskaffelse av 
informasjon gjennom datakommunikasjon eller 
via alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk innen 
handelssektoren; fjernsyns- og 
radioprogramoverførings og 
kringkastingstjenester fremskaffet via Internet 
eller via alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; samtidig 
kringkasting av filmopptak og lyd- og 
videoopptak; elektronisk post; fremskaffe 
tilgang til telematikk servere og til 
samtalegrupper i sanntid; datastøttet 
overføring av meldinger og bilder; fremskaffe 
tilgang til netthandel og bestillingstjenester via 
datamaskin og/eller interaktiv 
kommunikasjonsteknologi; 
informasjonsoverføring (inkludert nettsteder på 
datakommunikasjonsnettverk) via 
telekommunikasjon, av dataprogrammer og 
annen data; elektroniske posttjenester; 
tjenester fra tilgangstilbydere til Internet eller 
alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk 
(telekommunikasjonstjenester); fremskaffe 
forbindelse for telekommunikasjon på Internet 
eller med databaser; fremskaffe tilgang til 
digitale musikknettsteder på Internet eller på 
alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; fremskaffe tilgang til 
mp3 webområder på Internet; utleie av 
tilgangstid til et databaseserversenter 
(telekommunikasjonstjenester); utleie av 
tilgangstid til en computer database 
(telekommunikasjonstjenester); overføring av 
digital musikk via telekommunikasjon; online 
overføring av elektroniske publikasjoner; 
digitale musikkoverføringer på Internet eller via 
alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; digital 
musikkoverføring via MP3 internettområder; 
samtidig kringkasting og/eller nettoverføring av 
interaktive undervisnings- eller 
underholdningsprodukter, CD-plater, CD-
ROM, dataprogrammer og dataspill (telekom-
munikasjonstjenester); fremskaffe tilgang til 
computer oppslagstavler og prateforum i 
sanntid via et globalt datanettverk; utleie av 
tilgangstid til computer oppslagstavler og 
prateforum i sanntid via et globalt datanettverk; 
utleie av tilgangstid til en sentral 
databaseserver; utleie av tilgangstid til en 
sentralisert computer og computer databaser; 
utleie av tilgangstid til hjemme- og 
firmashopping og bestillingstjenester via et 
globalt computer nettverk; utleie av tilgangstid 
til internett via et globalt computer nettverk 
eller via trådløst elektronisk 
kommunikasjonsutstyr; utleie av tilgangstid til 
nettsider som inneholder digital musikk via et 
globalt computer nettverk eller trådløst 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; utleie av 
tilgangstid til MP3-nettsider på internett via et 
globalt computer nettverk eller via trådløst 
elektronisk kommunikasjonsutstyr. 

Klasse:39 Drift av reisebyrå, nemlig organisering og 
reservering av turer; billettreservering, 
informasjons- og fremskaffelsestjenester for 
reise; transport via fly, tog, buss og vogn; 
transport via skip; tjenester for skipsfart; 
turistreisetjenester; bilutleie; utleie av 
parkeringsplass; taxitransport; transport av 
varer på skip; distribusjon av vann, varme, 
gass og elektrisitet; avis-, tidsskrift- og 
boklevering; posttjenester, bud- og 
postleveringstjenester; lagring av varer; 
distribusjon av løsningsmidler, parafiner, voks, 
bitumen og oljeprodukter, med unntak av 
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flytende gass; distribusjon av film og lyd- og 
bildeopptak; distribusjon av interaktiv 
undervisning og underholdning, interaktive 
CD-plater, CD-ROM, dataprogrammer og 
dataspill. 

Klasse:41 Utdanning; opplæring; underholdning; drift av 
lotterier og konkurranser; veddemål og 
spilltjenester; underholdnings-tjenester i 
forbindelse med sportsbegivenheter; 
gjestfrihetstjenester (sport, underholding); 
sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering 
av sportslige og kulturelle begivenheter og 
aktiviteter; organisering av sportskonkurranser; 
organisering av fotballbegivenheter; 
billettreservering, informasjons- og 
anskaffelsestjenester for sport og 
underholdning; bruk av sportsfasiliteter; utleie 
av video- og audiovisuelle systemer; 
produksjon, presentasjon, distribusjon, og/eller 
utleie av film og audio- og videoopptak; 
produksjon, presentasjon, distribusjon, og/eller 
utleie av interaktive undervisnings- og 
underholdningsprodukter, interaktive CD-
plater, CD-ROM, dataprogrammer og dataspill; 
dekning av sportsbegivenheter i 
radiosendinger og på fjernsyn; 
produksjonstjenester for radio- og 
fjernsynsprogrammer så vel som videobånd; 
bestilling av plasser til show og 
sportsbegivenheter; tidtaking under 
sportsbegivenheter; arrangering av 
skjønnhetskonkurranser, interaktiv 
underholdning; veddemåls og spilltjenester 
online over Internet og på alle andre trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringe tjenester i forbindelse med 
basarer og lotterier; informasjon innenfor 
underholdningsfeltet (inkludert sport) levert 
online fra en computer database eller via 
Internet eller via alle andre trådløse 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
tjenester for elektroniske spill levert over 
Internet; publikasjon av bøker og aviser; 
publikasjon av elektroniske bøker og aviser 
online; audio- og videoopptakstjenester; 
produksjon av animerte tegnefilmer for kino, 
produksjon av tegnefilmer for fjernsyn; utleie 
av lyd- og bildeopptak for 
underholdningsformål; informasjon om 
utdanning, levert online fra en computer 
database eller via Internet eller via alle andre 
trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
organisering av diskusjonsgrupper på Internet 
og på alle andre trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; oversettertjenester; 
fotografiske tjenester; fremskaffelse av 
underholdingsinfrastruktur; utleie av maskiner 
og instrumenter for fremkalling, kopiering, 
forstørring eller klargjøring av fotografier; utleie 
av lyd- og bildeopptak. 

Klasse:42 Utleie av tilgangstid til søkemotorer for å se på 
data og informasjon over/gjennom et globalt 
nettverk; utleie av computer software; 
konsultasjonstjenester vedrørende 
datamaskiner; databehandling 
(programmering); designtjenester for computer 
software; programmering for datamaskiner; 
utleie av datamaskiner; design av websider og 
av trådløse elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; informasjon på 
området datamaskiner fremskaffet online fra 
en computer database eller internett; 
oppretting og vedlikehold av websider og av 
trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
installasjon og vedlikehold av computer 
software; tilkobling og utleie av computer 
software; kompilering av websider i 
datanettverk (særlig internett) eller gjennom 

trådløs elektronisk kommunikasjon; webhotell 
[tilby vertsserver for andres hjemmesider] på 
internett eller på trådløst elektronisk 
kommunikasjonsutstyr; tilveiebringelse av 
tilgang til søkemotorer for å hente data og 
informasjon via globale nettverk; analyser, 
tester og overvåking av oljer, kjølemidler, fett 
og smøremidler; overvåking av drivstoff og 
smøremiddelnivåer i maskiner og i kjøretøy; 
analyser og diagnoser av slitasjegrad, defekter 
og mangler i motorer og maskineri; 
rådgivningstjenester basert på resultatene av 
de forannevnte analysene og diagnosene; 
overvåkingstjenester relatert til service, 
smøring, vedlikehold og reparasjon av 
kjøretøy, motorer og maskineri; vitenskapelige 
og teknologiske tjenester og forskning og 
utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner 
og dataprogrammer. 

Klasse:43 Tilveiebringelse av mat og drikke, spesielt 
gatekjøkkenmat, i kafeteriaer og restauranter, 
gjestfrihetstjenester, spesielt fremskaffelse av 
mat og drikke; cateringtjenester; 
hotelltjenester; reservering av hotell og 
midlertidig losji. 

Klasse:45 Lisensiering av intellektuelle rettigheter; 
lisensieringstjenester for databaser; juridiske 
tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av 
eiendom og enkeltmennesker; personlige og 
sosiale tjenester utført av andre for å dekke 
personlige behov. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.23 

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

(730) Innehaver: 
 Mediepress Norge AS, Postboks 336, 1412 

SOFIEMYR, NO 
(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. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 

varer; organisering av reiser. 
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

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

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258726 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.02 CA 1471534 
(210) Søknadsnr.: 201005967 
(220) Inndato: 2010.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.18 

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

 WorldVentures Holdings LLC, 5360 Legacy Drive, 
Building I, Ste 300, TX75024 PLANO, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:39 Reisebyråtjenester, nemlig tilveiebringelse av 
informasjon og reservasjoner for midlertidig 
innlosjering, transport, turer, rundreiser, 
arrangementer, cruise, attraksjoner og reiser 
ved hjelp av telefon, data og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; reiseinformasjon. 

Klasse:41 Undervisningstjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258727 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009660 
(220) Inndato: 2010.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.17 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STIFTELSEN ANGSTRINGEN NORGE (ARN), 
Nygaardsgaten 3, 1606 FREDRIKSTAD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258728 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009661 
(220) Inndato: 2010.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.17 

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

(730) Innehaver: 
 JURITZEN FORLAG AS, Postboks 120 Bogstadveien, 

0323 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Bøker og magasiner. 
Klasse:41 Forlagsvirksomhet og annen medieproduksjon. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258729 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009662 
(220) Inndato: 2010.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.17 

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

(730) Innehaver: 
 JURITZEN FORLAG AS, Postboks 120 Bogstadveien, 

0323 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Bøker og magasiner. 
Klasse:41 Forlagsvirksomhet og annen medieproduksjon. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 



registrerte varemerker 2011.02.28 - 09/11

 

20 
 

(111) Reg.nr.: 258730 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.23 US 77/965,716 
(210) Søknadsnr.: 201009683 
(220) Inndato: 2010.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.20 

HP TRUE VISION 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Hewlett-Packard Development Company LP, 11445 
Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Datahardware; dataperiferiutstyr; datasoftware; 
videooverføringsapparater; webkameraer; 
datahardware og datasoftware for grensesnitt- 
eller interaktivt kommunikasjonsutstyr over 
data- og telekommunikasjonsnettverk som 
bruker internettprotokoll, nemlig telefoner, 
mobiltelefoner, PDA-er, webkameraer, 
radiosendere og -mottakere, PC-er og servere; 
datasoftware som støtter video- og 
talekommunikasjon mellom parter over internett; 
datatelefonisoftware; videomeldingssoftware. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258731 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010086 
(220) Inndato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk til behandling 
av lysosomal lagringssykdom. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258732 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009895 
(220) Inndato: 2010.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.27 

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

 KENNETH AMUNDSEN, Diabasgangen 6 C, 3615 
KONGSBERG, NO 

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

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

Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 258733 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009896 
(220) Inndato: 2010.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.27 

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

 SoluDyne AS, Vassbotnen 1, 4313 SANDNES, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Dataprogramvare; databehandlingsutstyr og 

datamaskiner. 
Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 

bedrifter. 
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet. 
Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og 

dataprogrammer; konsulenttjenester 
vedrørende dataprogramvare; vertstjenester 
for dataprogramvare. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258734 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009897 
(220) Inndato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Veterinære preparater. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258736 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009663 
(220) Inndato: 2010.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.17 

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

(730) Innehaver: 
 The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 

GA30313 ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål; elektriske apparater for tilberedning av 
varme drikker; elektriske apparater for 
vannkoking; kaffemaskiner; kaffefiltre; 
kaffeperkulatorer; espressomaskiner. 

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:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258737 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009664 
(220) Inndato: 2010.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.18 

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

(730) Innehaver: 
 Ole G Didriksen, Roaldhagen, 6040 VIGRA, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 

materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 258738 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009666 
(220) Inndato: 2010.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.19 

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

 SOLHEIM SKO AS, Postboks 6223 Etterstad, 0603 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 

materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; vesker, 
paraplyer, parasoller og spaserstokker og 
salmakervarer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, særlig sko og 
skoprodukter, støvletter, støvler, tøfler, 
sandaler, sportssko, sportsstøvler, såler, 
innleggssåler og belter. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, agenturer for import og 
eksport, dekorering av butikkvinduer, 
demonstrasjon av varer, presentasjon av varer 
i kommunikasjonsmedier for deltajsalg, 
salgsfremmende tjenester for tredjemann. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258739 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet 2010.02.16 US 77/937,097 
(210) Søknadsnr.: 201008429 
(220) Inndato: 2010.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.12 

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

 Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, 
CA95134 SAN JOSE, US 

(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Computer hardware; computer software; 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
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 
databasere, grammofonplater; salgsautomater 
og mekanismer for myntstyrte apparater, 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
computer hardware, software, 
telekommunikasjonsapparater, -innretninger, 
og -utstyr; brannslukningsapparater; 
innregistrerte dataprogrammer.  

Klasse:36 Finansielle tjenester; forsikringsvirksomhet; 
finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
forretninger med fast eiendom.  

Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonsvirksomhet.  

Klasse:42 Konsulenttjenester; kundestøttetjenester; 
kundesupporttjenester; tekniske 
supporttjenester; computer-nettverk 
designtjenester; computertjenester for andre; 
software som tjeneste (SAAS) tjenester; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258740 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009669 
(220) Inndato: 2010.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.20 

ZIRH 
(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 Etterbarberingspreparater; 
etterbarberingslotions; baby pudder, 
kroppspudder og ansiktspudder; sjampoer; 
hårbalsam; forberedende preparater for 
barbering, barberkremer, barberbalsam, 
barberingsgeleer, barberingslotion og 
barberskum, leppebalsam og lipgloss; gel for 
såpe og dusj; hudkrem og hudlotions; 
deodoranter og antiperspiranter; 
ansiktsskrubber; preparater for styling av hår; 
olje til bruk på kroppen; rensekrem og 
renselotion for huden; fuktighetskrem for huden; 
deodorant i form av såpe; toalettsåpe; såpe til 
bruk på huden; solbeskyttende preparater og 
solblokkerende preparater. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258741 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009099 
(220) Inndato: 2010.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.03 

MMC - Multi Machine Control 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 National Oilwell Varco Norway AS, Serviceboks 401, 
4604 KRISTIANSAND S, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Dataprogrammer; softwareapplikasjoner til bruk 
med styresystemplattformer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258742 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet 2010.07.19 US 85/087,990 
(210) Søknadsnr.: 201009914 
(220) Inndato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

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

 Oracle International Corp, 500 Oracle Parkway, 
CA94065 REDWOOD CITY, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Datamaskinvare og dataprogramvare. 
Klasse:42 Datatjenester. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258743 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet 2010.06.17 US 85/065,873 

2010.06.17 US 85/065,896 
(210) Søknadsnr.: 201009915 
(220) Inndato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Dataprogramvare, nemlig utviklingsverktøy for 
dataprogramvare. 

Klasse:42 Support, vedlikehold og oppgradering 
vedrørende dataprogramvare. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258744 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200911181 
(220) Inndato: 2009.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.18 

beat.no 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Beat.no AS, Mjømna, 5978 MJØMNA, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Detaljvirksomhet i området underholdning, 

nemlig innspilte audio- og audiovisuelle verker 
og relaterte handelsvarer; tilveiebrakt via 
internet og andre data- og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258745 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet 2009.06.11 EM 008357311 
(210) Søknadsnr.: 200909660 
(220) Inndato: 2009.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.18 

JOIN THE MOVEMENT 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Stadium AB, Box 773, 60117 NORRKÖPING, SE 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Vesker, ryggsekker, skolevesker, paraplyer. 
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 

andre klasser, hansker til sportsformål, 
isskøyter, snøbrett, rullebrett, wakeboard, 
rulleskøyter (inlines), sikkerhetsutstyr for 
sportsformål, ikke opptatt i andre klasser, 
golfartikler, baller.  

Klasse:35 Kundeinformasjon relatert til salg av sykler, lær 
og imitasjoner av lær, vesker, ryggsekker, 
soveposer for camping, husholdnings- eller 
kjøkkenredskaper og -beholdere, telt, tau, 
campingutstyr, klær, fottøy, hodeplagg, spill og 
leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258746 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009864 
(220) Inndato: 2010.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.23 

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

(730) Innehaver: 
 Mediepress Norge AS, Postboks 336, 1412 

SOFIEMYR, NO 
(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. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 
Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 

varer; organisering av reiser. 
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258747 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200906632 
(220) Inndato: 2009.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.18 

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

 Historiehuset Wenche M Wangen, Grindbakken 14, 
0764 OSLO, NO 

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

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

Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; 
turistinformasjon; utleie av turistbusser; 
arrangering av reiser; transport av reisende; 
formidling av reiseinformasjon; reisebyrå; 
reisereservering; eskorte av reisende, 
reiseledervirksomhet; informasjonstjeneste 
innen reising og reiseliv; organisering av 
reiser; reservering og bestilling av billetter for 
reisende; bestilling av transport; 
plassreservering (transport); bestilling av 
reiser; gjøre billettreservasjoner; utleie av 
kjøretøy; gi kunder informasjon om reiser og 
destinasjoner.  

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

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258748 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200711536 
(220) Inndato: 2007.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.18 

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

(730) Innehaver: 
 Thanke Retail AS, Postboks 390 Skøyen, 0213 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.  

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: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:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert 
dermed); 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:28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet 
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258749 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009873 
(220) Inndato: 2010.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.24 

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

 Brødr. Sunde AS, Borgundfjordveien 137, 6022 
ÅLESUND, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:17 lsolasjonsmaterialer; ekstruderte 
plastmaterialer for isolasjon, varmeisolerende 
materialer. 

Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall). 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 258750 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009711 
(220) Inndato: 2010.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.21 

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

(730) Innehaver: 
 Sun Mountain Sports Inc, 301 North First Street, 

MT59802 MISSOULA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Traller og vogner for golfbager; deler, 

komponenter og tilbehør til forannevnte varer. 
Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg; overtrekksdrakter, 

vester, pullover, skjorter, trøyer, yttertøy, 
regntøy og regndrakter, termoklær, vindtøy, 
bukser, jakker, hatter, skyggeluer, hansker, 
ørevarmere. 

Klasse:28 Sportsartikler; golfbager, bager for golftraller 
og -vogner, golfkølletrekk og trekk til 
golfkøllehoder, stropper og innvendig trekk/fôr 
til golfbager; reisebager for golfutstyr; 
golfvotter. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258751 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.09 EM 008938219 
(210) Søknadsnr.: 201009330 
(220) Inndato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

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

(730) Innehaver: 
 FileMaker Inc, 5201 Patrick Henry Drive, CA95054 

SANTA CLARA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd, bilder og 
annen data; grammofonplater; apparater, 
instrumenter og materiale for overføring 
og/eller mottak og/eller opptak av lyd og/eller 
bilder; nedlastbare lyd- og videoopptak; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr; 
brannslukningsapparater; datamaskiner, 
computer periferiutstyr; computer hardware; 
datanettverk; faksmaskiner, telefonbasert 
informasjonsgjenfinningssoftware og 
hardware; tomme datalagringsmedia; fonter, 
skriftbilder, skrifttyper og symboler i form av 
innregistrert data; brikker, plater og bånd 
inneholdende eller for opptak av 
dataprogrammer og software; datasoftware for 
drift og administrasjon av databaser; 
direktelager (RAM); faststoffsminneapparater; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr, -apparater 
og instrumenter; telekommunikasjonsutstyr, - 
apparater og instrumenter; dataspill og 
elektroniske spill; magnetiske databærere; 
mikroprosessorer, minnekort, monitorer, 
display, tastatur, kabler, modem, printere, 
diskettstasjoner; sentralprosessorenheter; 
kretskort; integrerte kretser; magnetiske, 
optiske og elektroniske datalagringsmateriale 
og innretninger; dataminneinnretninger; tomme 
datalagringsmedia; faststoffs 
datalagringsinnretninger; apparater for 
datalagring; harddisker; forhåndsinnspilte lyd- 

og videoplater; lyd-, video- og dataopptak; 
musematter; batterier; oppladbare batterier; 
batteriladere; hodetelefoner; høytalere, 
mikrofoner; digitale lyd- og videospillere med 
multimedia- og interaktive funksjoner; digitale 
lyd- og videoinnretninger; CD-spillere, DVD-
opptakere og spillere; bærbare digitale 
elektroniske innretninger og software relatert 
dertil; håndholdte digitale elektroniske 
innretninger og software relatert dertil; digital 
musikk- og/eller videospillere; håndholdte 
datamaskiner, personlige digitale assistenter 
(PDA), elektroniske planleggere, elektroniske 
notisblokker; computer software; software for 
håndtering av personlig informasjon, software 
for tegngjenkjenning, software for 
telefonibehandling, software for elektronisk 
post og meldingsformidling, 
personsøkersoftware, mobiltelefonsoftware; 
databasesynkroniseringssoftware; software for 
tilgang til, browsing og søking i online 
databaser; software for spilling og 
programmering av musikk og 
underholdningsrelatert lyd-, video-, tekst- og 
multimediainnhold; software inneholdende 
musikalske lydopptak, underholdningsrelatert 
lyd-, video-, tekst- og multimediainnhold; 
datasoftware og firmware for kjøring av 
systemprogrammer, 
datasynkroniseringsprogrammer samt 
programmer for applikasjonsutviklingsverktøy 
for personlige og håndholdte datamaskiner; 
elektroniske håndholdte innretninger for 
trådløs mottak, lagring og/eller overføring av 
data og meldinger, samt elektroniske 
innretninger som setter brukeren i stand til å 
følge/spore eller håndtere personlig 
informasjon; software for synkronisering av 
data mellom en fjernstasjon eller innretning og 
en stasjonær eller fjernstasjon eller innretning; 
hjelpesoftware til datamaskiner; 
skjermsparersoftware; software for å oppdage, 
utrydde og forhindre datavirus; software for 
datakryptering; software for analyse og 
gjenvinning av data; software for 
backupsystemer for datamaskiner, 
databehandling, datalagring, filhåndtering og 
databasedrift; software for telekommunikasjon 
og kommunikasjon via lokale eller globale 
kommunikasjonsnettverk, inkludertinternett, 
intranett, ekstranett, fjernsyn, 
mobilkommunikasjon, cellulare- og 
satellittnettverk; software for opprettelse og 
levering av elektroniske gratulasjonskort, 
meldinger og elektronisk post; software for 
web design, opprettelse, publisering og 
vertstjenester; software for tilgang til 
kommunikasjonsnettverk inkludert internett; 
instruksjonsmateriale relatert til det 
ovennevnte; brukermanualer i elektronisk 
lesbar-, maskinlesbar- eller datamaskinlesbar 
form for bruk med and solgt som en enhet med 
alle forannevnte varer; ekstrautstyr, deler, 
tilbehør og testapparater for alle forannevnte 
varer. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
trykksaker innen området datamaskiner; 
trykksaker innen området 
multimediaprodukter, interaktive produkter og 
online tjenester; 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); 
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trykktyper, klisjeer; trykte publikasjoner; bøker; 
magasiner; nyhetsbrev; tidsskrifter; brosjyrer; 
hefter; pamfletter; manualer; journaler, foldere; 
gratulasjonskort; annonse-, reklame- og 
markedsføringsmateriale; kataloger; kataloger 
relatert til datasoftware; datamaskinbrosjyrer; 
datamaskinhåndbøker; 
datahardwarepublikasjoner; 
referansemanualer for datahardware; 
brukerguider for datahardware; 
instruksjonsmanualer for datamaskiner; 
datamaskinmanualer; publikasjoner relatert til 
teknologi, digital teknologi, innretninger og 
tilbehør; kataloger relatert til musikalske 
apparater og instrumenter; kataloger relatert til 
telekommunikasjonsapparater, mobiltelefoner, 
håndholdte og mobile digitale elektroniske 
innretninger for sending og mottak av 
telefonsamtaler, fakser, elektronisk post, 
video, umiddelbar meldingsutveksling, musikk, 
audiovisuelle og andre multimediaverk, samt 
annen digital data; skrivebordstilbehør, 
telefoner og adressebøker, agendaer, 
dagbøker, kalendere, plakater, monterte og 
umonterte fotografier, trykte mønstre for t-
skjorter og gensere, fremvisnings- og 
demonstrasjonsmateriale,overføringsbilder og 
klistremerker til støtfangere; deler og tilbehør 
til alle forannevnte varer. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; annonse-, reklame- og 
markedsføringstjenester; salgsfremmende 
tjenester; markedsundersøkelser; analyser av 
respons på annonser og reklame og 
markedsundersøkelser: tilveiebringe salgs- og 
markedsføringsmateriale vedrørende 
produkter og tjenester til videreforhandlere og 
tjenestetilbydere; annonse- og 
reklamevirksomhet for andres tjenester og 
produkter; arrangering og utførelse av 
kommersielle og forretningsutstillinger, 
demonstrasjoner, fagmesser og varemesser; 
arrangering og utførelse av utstillinger for 
kommersielle eller markedsføringsformål; 
organisering av utstillinger for 
forretningsformål; forretningsseminarer og 
forretningskonferanser innen området 
computer software, computer periferiutstyr, 
bærbare elektroniske innretninger, online 
tjenester, høyteknologi, kommunikasjon, 
informasjonsteknologi, informasjonstjenester; 
arrangering og utførelse av messer og 
utstillinger for forretnings- og 
markedsføringsformål; utførelse av online 
fagmesseutstillinger innen området 
datamaskiner, computer software, computer 
periferiutstyr, bærbare og/eller håndholdte 
elektroniske innretninger, online tjenester, 
høyteknologi, kommunikasjon, 
informasjonsteknologi, informasjonstjenester; 
detaljhandelstjenester innen området 
computer software; detaljhandlertjenester og 
detaljhandelstjenester tilveiebrakt via 
kommunikasjonsnettverk omfattende computer 
software og andre varer, nemlig datamaskiner, 
computer hardware, computer periferiutstyr, 
datamaskinbatterier, fjernkontroller, 
diskettstasjoner, strømledninger, harddisker 
for datamaskiner, høytalere for datamaskiner, 
mikroprosessorer, dataminnekort, tastaturer, 
dataservere, printere, skannere, 
datamaskindisplay og monitorer, 
berøringsskjermer, datamus, styreballer, 
styreflater, drivere til flash-minne, digitale 
lydspillere og opptakere, instruksjonsmanualer 
pakket i sammenheng med det ovennevnte; 
sammenstilling for andre av et utvalg av 

computer software og elektroniske produkter 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene fra en generell 
varekatalog vedpost-bestilling eller ved hjelp 
av telekommunikasjon, internett og andre 
elektroniske og kommunikasjonsnettverk; 
sammenstilling for andre av et utvalg av 
computer software og elektroniske produkter 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene fra en generell 
handelsnettside på internett; sammenstilling 
for andre av et utvalg av computer software og 
elektroniske produkter gjennom en 
fjernsynshandelskanal, slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse 
varene ved hjelp av telekommunikasjon; 
sammenstilling for andre av et utvalg av 
computer software og elektroniske produkter 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene i et varemagasin 
eller en detaljhandelsforretning for 
elektrovarer; datalagrings- og 
gjenfinningstjenester; datastyrte 
datalagringstjenester; utarbeidelse og 
systematisering av informasjon til databaser; 
tilveiebringe annonse- og reklameplass på 
kommunikasjonsnettverk, inkludert internett; 
annonse- og reklametjenester for elektroniske 
oppslagstavler; elektronisk distribusjon av 
annonserings- og reklamemateriale; lagring av 
data, bilder, dokumenter, software og teknisk 
informasjon; lagring av elektronisk media, 
inkludert bilder, tekst, lyd- og videodata; 
datalagring av elektronisk musikk; 
databehandling; drift av databaser; lagring og 
gjenfinning av forretningsinformasjon; 
dataverifisering og administrasjon av filer; 
online bestillingstjenester innen området 
personifiserte digitale gratulasjonskort og 
animasjoner; demonstrasjoner av computer 
software; online tjenester for søking, 
gjenfinning, indeksering og organisering av 
data på datanettverk og 
kommunikasjonsnettverk; 
detaljhandelstjenester og 
detaljhandlertjenester innen området 
datamaskiner, computer software, computer 
periferiutstyr, bærbare og/eller håndholdte 
elektroniske innretninger; sammenstilling for 
andre av et utvalg av tjenestetilbydere innen 
området online utdannings-, opplærings og 
underholdningstjenester, kommunikasjons-, 
informasjonsteknologi- og 
publiseringstjenester; opprettelse av indekser 
av informasjon, nettsider og andre ressurser 
tilgjengelig på globale nettverk for andre; 
søking, browsing og gjenfinning av 
informasjon, nettsider og andre ressurser 
tilgjengelig på globale datanettverk for andre; 
organisering innhold av informasjon 
tilveiebraktvia et globalt datanettverk i henhold 
til brukerpreferanser; informasjon, rådgivning 
og konsultasjonstjenester relatert til alt det 
forannevnte. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet; 
opplæring i bruk og anvendelse av computer 
software; tilveiebringelse av elektroniske 
publikasjoner (ikke-nedlastbare); tilveiebringe 
online elektroniske publikasjoner; publikasjon 
av elektroniske bøker og journaler online; 
tilveiebringe publikasjoner fra et globalt 
datanettverk eller internett som kan browses; 
dataassisterte utdannelsestjenester; 
dataassisterte undervisningstjenester; 
dataassisterte opplæringstjenester; 
datamaskinbaserte utdanningstjenester; 
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utdanningstjenester, tilveiebringe opplæring og 
instruksjon relatert til datamaskiner, computer 
software, mobiltelefoner, håndholdte og mobile 
digitale elektroniske innretninger, samt 
distribuere kursmateriell dermed; 
utdanningstjenester relatert til online 
utstillinger og fremvisninger og interaktive 
utstillinger innen området datamaskiner, 
computer software, computer periferiutstyr, 
bærbare elektroniske innretninger, online 
tjenester, høyteknologi, kommunikasjon, 
informasjonsteknologi, informasjonstjenester, 
musikk, underholdning og forlagsvirksomhet; 
produksjon av radio-, fjernsyns-, og 
internettkringkastinger av utstillinger; 
arrangering og utførelse av kommersielle-, 
handels- og forretningskonferanser innen 
området computer software; organisering og 
utførelse av utstillinger, workshops, seminarer, 
opplæring og konferanser; publisering av 
trykksaker og av instruksjons- og 
undervisningsmateriale; underholdning i 
relasjon til konkurranser, quiz og lotterier; 
organisering og presentasjon av konkurranser, 
spill, quiz og lotterier; elektroniske 
konkurranser, spill, quiz og lotterier tilveiebrakt 
ved hjelp av internett eller online fra en 
database eller nettverk; elektroniske 
forslagsvirksomhetstjenester; tilveiebringe 
databaser innen områdene musikk, video, film, 
bøker, fjernsyn, spill og sport; tilveiebringe 
elektroniske publikasjoner for browsing og 
nedlasting over datanettverk, nemlig bøker, 
pamfletter, brosjyrer, nyhetsbrev, journaler og 
magasiner, om emnene computer hardware 
ogsoftware, telekommunikasjonsapparater, 
mobiltelefoner, håndholdte og mobile digitale 
elektroniske, samt et bredt utvalg av temaer av 
generell interesse; informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatert til alt det 
forannevnte. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester innen 
områdene computer hardware, computer 
software, computer periferiutstyr, bærbare 
elektroniske innretninger, kommunikasjon og 
informasjonsteknologi samt forskning og 
utvikling relatert dertil; tekniske støttetjenester 
vedrørende computer hardware, computer 
software, computer periferiutstyr og bærbare 
elektroniske innretninger; industriell analyse og 
forskningstjenester innen områdene computer 
hardware, computer software, computer 
periferiutstyr, bærbare elektroniske 
innretninger, kommunikasjon og 
informasjonsteknologi; design og utvikling av 
computer hardware og software; 
konsultasjonstjenester vedrørende computer 
hardware; konsultasjonstjenester vedrørende 
computer software; utleie av computer 
hardware- og softwareapparater og utstyr; 
testing og evaluering av andres tjenester med 
det formål å sertifisere; programmering for 
datamaskiner; støtte- og 
konsultasjonstjenester for utvikling av 
datasystemer, databaser og applikasjoner; 
informasjon relatert til computer hardware eller 
software tilveiebrakt online fra et globalt 
datanettverk eller internett; opprettelse og 
vedlikehold av nettside; utvikling av 
multimedianettsider; hosting (vertstjenester) av 
nettsider for andre; hosting (vertstjenester) 
andres data på en datamaskinserver; 
tilveiebringe søkemotorer for å skaffe data via 
kommunikasjonsnettverk eller et globalt 
datanettverk; ASP-tjenester (tilby leie av 
programvareapplikasjoner etc via egne 
nettverkstjenester); tilveiebringe midlertidig 
bruk av online ikke-nedlastbart software; 

informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatert til alt det 
forannevnte. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258752 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.09 EM 008938491 
(210) Søknadsnr.: 201009328 
(220) Inndato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

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

(730) Innehaver: 
 FileMaker Inc, 5201 Patrick Henry Drive, CA95054 

SANTA CLARA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd, bilder og 
annen data; grammofonplater; apparater, 
instrumenter og materiale for overføring 
og/eller mottak og/eller opptak av lyd og/eller 
bilder; nedlastbare lyd- og videoopptak; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr; 
brannslukningsapparater; datamaskiner, 
computer periferiutstyr; computer hardware; 
datanettverk; faksmaskiner, telefonbasert 
informasjonsgjenfinningssoftware og 
hardware; tomme datalagringsmedia; fonter, 
skriftbilder, skrifttyper og symboler i form av 
innregistrert data; brikker, plater og bånd 
inneholdende eller for opptak av 
dataprogrammer og software; datasoftware for 
drift og administrasjon av databaser; 
direktelager (RAM); faststoffsminneapparater; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr, -apparater 
og instrumenter; telekommunikasjonsutstyr, - 
apparater og instrumenter; dataspill og 
elektroniske spill; magnetiske databærere; 
mikroprosessorer, minnekort, monitorer, 
display, tastatur, kabler, modem, printere, 
diskettstasjoner; sentralprosessorenheter; 
kretskort; integrerte kretser; magnetiske, 

optiske og elektroniske datalagringsmateriale 
og innretninger; dataminneinnretninger; tomme 
datalagringsmedia; faststoffs 
datalagringsinnretninger; apparater for 
datalagring; harddisker; forhåndsinnspilte lyd- 
og videoplater; lyd-, video- og dataopptak; 
musematter; batterier; oppladbare batterier; 
batteriladere; hodetelefoner; høytalere, 
mikrofoner; digitale lyd- og videospillere med 
multimedia- og interaktive funksjoner; digitale 
lyd- og videoinnretninger; CD-spillere, DVD-
opptakere og spillere; bærbare digitale 
elektroniske innretninger og software relatert 
dertil; håndholdte digitale elektroniske 
innretninger og software relatert dertil; digital 
musikk- og/eller videospillere; håndholdte 
datamaskiner, personlige digitale assistenter 
(PDA), elektroniske planleggere, elektroniske 
notisblokker; computer software; software for 
håndtering av personlig informasjon, software 
for tegngjenkjenning, software for 
telefonibehandling, software for elektronisk 
post og meldingsformidling, 
personsøkersoftware, mobiltelefonsoftware; 
databasesynkroniseringssoftware; software for 
tilgang til, browsing og søking i online 
databaser; software for spilling og 
programmering av musikk og 
underholdningsrelatert lyd-, video-, tekst- og 
multimediainnhold; software inneholdende 
musikalske lydopptak, underholdningsrelatert 
lyd-, video-, tekst- og multimediainnhold; 
datasoftware og firmware for kjøring av 
systemprogrammer, 
datasynkroniseringsprogrammer samt 
programmer for applikasjonsutviklingsverktøy 
for personlige og håndholdte datamaskiner; 
elektroniske håndholdte innretninger for 
trådløs mottak, lagring og/eller overføring av 
data og meldinger, samt elektroniske 
innretninger som setter brukeren i stand til å 
følge/spore eller håndtere personlig 
informasjon; software for synkronisering av 
data mellom en fjernstasjon eller innretning og 
en stasjonær eller fjernstasjon eller innretning; 
hjelpesoftware til datamaskiner; 
skjermsparersoftware; software for å oppdage, 
utrydde og forhindre datavirus; software for 
datakryptering; software for analyse og 
gjenvinning av data; software for 
backupsystemer for datamaskiner, 
databehandling, datalagring, filhåndtering og 
databasedrift; software for telekommunikasjon 
og kommunikasjon via lokale eller globale 
kommunikasjonsnettverk, inkludertinternett, 
intranett, ekstranett, fjernsyn, 
mobilkommunikasjon, cellulare- og 
satellittnettverk; software for opprettelse og 
levering av elektroniske gratulasjonskort, 
meldinger og elektronisk post; software for 
web design, opprettelse, publisering og 
vertstjenester; software for tilgang til 
kommunikasjonsnettverk inkludert internett; 
instruksjonsmateriale relatert til det 
ovennevnte; brukermanualer i elektronisk 
lesbar-, maskinlesbar- eller datamaskinlesbar 
form for bruk med and solgt som en enhet med 
alle forannevnte varer; ekstrautstyr, deler, 
tilbehør og testapparater for alle forannevnte 
varer. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
trykksaker innen området datamaskiner; 
trykksaker innen området 
multimediaprodukter, interaktive produkter og 
online tjenester; materialer til bokbinding; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for 
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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; trykte publikasjoner; bøker; 
magasiner; nyhetsbrev; tidsskrifter; brosjyrer; 
hefter; pamfletter; manualer; journaler, foldere; 
gratulasjonskort; annonse-, reklame- og 
markedsføringsmateriale; kataloger; kataloger 
relatert til datasoftware; datamaskinbrosjyrer; 
datamaskinhåndbøker; 
datahardwarepublikasjoner; 
referansemanualer for datahardware; 
brukerguider for datahardware; 
instruksjonsmanualer for datamaskiner; 
datamaskinmanualer; publikasjoner relatert til 
teknologi, digital teknologi, innretninger og 
tilbehør; kataloger relatert til musikalske 
apparater og instrumenter; kataloger relatert til 
telekommunikasjonsapparater, mobiltelefoner, 
håndholdte og mobile digitale elektroniske 
innretninger for sending og mottak av 
telefonsamtaler, fakser, elektronisk post, 
video, umiddelbar meldingsutveksling, musikk, 
audiovisuelle og andre multimediaverk, samt 
annen digital data; skrivebordstilbehør, 
telefoner og adressebøker, agendaer, 
dagbøker, kalendere, plakater, monterte og 
umonterte fotografier, trykte mønstre for t-
skjorter og gensere, fremvisnings- og 
demonstrasjonsmateriale,overføringsbilder og 
klistremerker til støtfangere; deler og tilbehør 
til alle forannevnte varer. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; annonse-, reklame- og 
markedsføringstjenester; salgsfremmende 
tjenester; markedsundersøkelser; analyser av 
respons på annonser og reklame og 
markedsundersøkelser: tilveiebringe salgs- og 
markedsføringsmateriale vedrørende 
produkter og tjenester til videreforhandlere og 
tjenestetilbydere; annonse- og 
reklamevirksomhet for andres tjenester og 
produkter; arrangering og utførelse av 
kommersielle og forretningsutstillinger, 
demonstrasjoner, fagmesser og varemesser; 
arrangering og utførelse av utstillinger for 
kommersielle eller markedsføringsformål; 
organisering av utstillinger for 
forretningsformål; forretningsseminarer og 
forretningskonferanser innen området 
computer software, computer periferiutstyr, 
bærbare elektroniske innretninger, online 
tjenester, høyteknologi, kommunikasjon, 
informasjonsteknologi, informasjonstjenester; 
arrangering og utførelse av messer og 
utstillinger for forretnings- og 
markedsføringsformål; utførelse av online 
fagmesseutstillinger innen området 
datamaskiner, computer software, computer 
periferiutstyr, bærbare og/eller håndholdte 
elektroniske innretninger, online tjenester, 
høyteknologi, kommunikasjon, 
informasjonsteknologi, informasjonstjenester; 
detaljhandelstjenester innen området 
computer software; detaljhandlertjenester og 
detaljhandelstjenester tilveiebrakt via 
kommunikasjonsnettverk omfattende computer 
software og andre varer, nemlig datamaskiner, 
computer hardware, computer periferiutstyr, 
datamaskinbatterier, fjernkontroller, 
diskettstasjoner, strømledninger, harddisker 
for datamaskiner, høytalere for datamaskiner, 
mikroprosessorer, dataminnekort, tastaturer, 
dataservere, printere, skannere, 
datamaskindisplay og monitorer, 

berøringsskjermer, datamus, styreballer, 
styreflater, drivere til flash-minne, digitale 
lydspillere og opptakere, instruksjonsmanualer 
pakket i sammenheng med det ovennevnte; 
sammenstilling for andre av et utvalg av 
computer software og elektroniske produkter 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene fra en generell 
varekatalog vedpost-bestilling eller ved hjelp 
av telekommunikasjon, internett og andre 
elektroniske og kommunikasjonsnettverk; 
sammenstilling for andre av et utvalg av 
computer software og elektroniske produkter 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene fra en generell 
handelsnettside på internett; sammenstilling 
for andre av et utvalg av computer software og 
elektroniske produkter gjennom en 
fjernsynshandelskanal, slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse 
varene ved hjelp av telekommunikasjon; 
sammenstilling for andre av et utvalg av 
computer software og elektroniske produkter 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene i et varemagasin 
eller en detaljhandelsforretning for 
elektrovarer; datalagrings- og 
gjenfinningstjenester; datastyrte 
datalagringstjenester; utarbeidelse og 
systematisering av informasjon til databaser; 
tilveiebringe annonse- og reklameplass på 
kommunikasjonsnettverk, inkludert internett; 
annonse- og reklametjenester for elektroniske 
oppslagstavler; elektronisk distribusjon av 
annonserings- og reklamemateriale; lagring av 
data, bilder, dokumenter, software og teknisk 
informasjon; lagring av elektronisk media, 
inkludert bilder, tekst, lyd- og videodata; 
datalagring av elektronisk musikk; 
databehandling; drift av databaser; lagring og 
gjenfinning av forretningsinformasjon; 
dataverifisering og administrasjon av filer; 
online bestillingstjenester innen området 
personifiserte digitale gratulasjonskort og 
animasjoner; demonstrasjoner av computer 
software; online tjenester for søking, 
gjenfinning, indeksering og organisering av 
data på datanettverk og 
kommunikasjonsnettverk; 
detaljhandelstjenester og 
detaljhandlertjenester innen området 
datamaskiner, computer software, computer 
periferiutstyr, bærbare og/eller håndholdte 
elektroniske innretninger; sammenstilling for 
andre av et utvalg av tjenestetilbydere innen 
området online utdannings-, opplærings og 
underholdningstjenester, kommunikasjons-, 
informasjonsteknologi- og 
publiseringstjenester; opprettelse av indekser 
av informasjon, nettsider og andre ressurser 
tilgjengelig på globale nettverk for andre; 
søking, browsing og gjenfinning av 
informasjon, nettsider og andre ressurser 
tilgjengelig på globale datanettverk for andre; 
organisering innhold av informasjon 
tilveiebraktvia et globalt datanettverk i henhold 
til brukerpreferanser; informasjon, rådgivning 
og konsultasjonstjenester relatert til alt det 
forannevnte. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet; 
opplæring i bruk og anvendelse av computer 
software; tilveiebringelse av elektroniske 
publikasjoner (ikke-nedlastbare); tilveiebringe 
online elektroniske publikasjoner; publikasjon 
av elektroniske bøker og journaler online; 
tilveiebringe publikasjoner fra et globalt 
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datanettverk eller internett som kan browses; 
dataassisterte utdannelsestjenester; 
dataassisterte undervisningstjenester; 
dataassisterte opplæringstjenester; 
datamaskinbaserte utdanningstjenester; 
utdanningstjenester, tilveiebringe opplæring og 
instruksjon relatert til datamaskiner, computer 
software, mobiltelefoner, håndholdte og mobile 
digitale elektroniske innretninger, samt 
distribuere kursmateriell dermed; 
utdanningstjenester relatert til online 
utstillinger og fremvisninger og interaktive 
utstillinger innen området datamaskiner, 
computer software, computer periferiutstyr, 
bærbare elektroniske innretninger, online 
tjenester, høyteknologi, kommunikasjon, 
informasjonsteknologi, informasjonstjenester, 
musikk, underholdning og forlagsvirksomhet; 
produksjon av radio-, fjernsyns-, og 
internettkringkastinger av utstillinger; 
arrangering og utførelse av kommersielle-, 
handels- og forretningskonferanser innen 
området computer software; organisering og 
utførelse av utstillinger, workshops, seminarer, 
opplæring og konferanser; publisering av 
trykksaker og av instruksjons- og 
undervisningsmateriale; underholdning i 
relasjon til konkurranser, quiz og lotterier; 
organisering og presentasjon av konkurranser, 
spill, quiz og lotterier; elektroniske 
konkurranser, spill, quiz og lotterier tilveiebrakt 
ved hjelp av internett eller online fra en 
database eller nettverk; elektroniske 
forslagsvirksomhetstjenester; tilveiebringe 
databaser innen områdene musikk, video, film, 
bøker, fjernsyn, spill og sport; tilveiebringe 
elektroniske publikasjoner for browsing og 
nedlasting over datanettverk, nemlig bøker, 
pamfletter, brosjyrer, nyhetsbrev, journaler og 
magasiner, om emnene computer hardware 
ogsoftware, telekommunikasjonsapparater, 
mobiltelefoner, håndholdte og mobile digitale 
elektroniske, samt et bredt utvalg av temaer av 
generell interesse; informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatert til alt det 
forannevnte. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester innen 
områdene computer hardware, computer 
software, computer periferiutstyr, bærbare 
elektroniske innretninger, kommunikasjon og 
informasjonsteknologi samt forskning og 
utvikling relatert dertil; tekniske støttetjenester 
vedrørende computer hardware, computer 
software, computer periferiutstyr og bærbare 
elektroniske innretninger; industriell analyse og 
forskningstjenester innen områdene computer 
hardware, computer software, computer 
periferiutstyr, bærbare elektroniske 
innretninger, kommunikasjon og 
informasjonsteknologi; design og utvikling av 
computer hardware og software; 
konsultasjonstjenester vedrørende computer 
hardware; konsultasjonstjenester vedrørende 
computer software; utleie av computer 
hardware- og softwareapparater og utstyr; 
testing og evaluering av andres tjenester med 
det formål å sertifisere; programmering for 
datamaskiner; støtte- og 
konsultasjonstjenester for utvikling av 
datasystemer, databaser og applikasjoner; 
informasjon relatert til computer hardware eller 
software tilveiebrakt online fra et globalt 
datanettverk eller internett; opprettelse og 
vedlikehold av nettside; utvikling av 
multimedianettsider; hosting (vertstjenester) av 
nettsider for andre; hosting (vertstjenester) 
andres data på en datamaskinserver; 
tilveiebringe søkemotorer for å skaffe data via 

kommunikasjonsnettverk eller et globalt 
datanettverk; ASP-tjenester (tilby leie av 
programvareapplikasjoner etc via egne 
nettverkstjenester); tilveiebringe midlertidig 
bruk av online ikke-nedlastbart software; 
informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatert til alt det 
forannevnte. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258753 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.09 EM 008938581 
(210) Søknadsnr.: 201009331 
(220) Inndato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

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

(730) Innehaver: 
 FileMaker Inc, 5201 Patrick Henry Drive, CA95054 

SANTA CLARA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd, bilder og 
annen data; grammofonplater; apparater, 
instrumenter og materiale for overføring 
og/eller mottak og/eller opptak av lyd og/eller 
bilder; nedlastbare lyd- og videoopptak; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr; 
brannslukningsapparater; datamaskiner, 
computer periferiutstyr; computer hardware; 
datanettverk; faksmaskiner, telefonbasert 
informasjonsgjenfinningssoftware og 
hardware; tomme datalagringsmedia; fonter, 
skriftbilder, skrifttyper og symboler i form av 
innregistrert data; brikker, plater og bånd 
inneholdende eller for opptak av 
dataprogrammer og software; datasoftware for 
drift og administrasjon av databaser; 
direktelager (RAM); faststoffsminneapparater; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr, -apparater 
og instrumenter; telekommunikasjonsutstyr, - 
apparater og instrumenter; dataspill og 
elektroniske spill; magnetiske databærere; 
mikroprosessorer, minnekort, monitorer, 
display, tastatur, kabler, modem, printere, 
diskettstasjoner; sentralprosessorenheter; 
kretskort; integrerte kretser; magnetiske, 
optiske og elektroniske datalagringsmateriale 
og innretninger; dataminneinnretninger; tomme 
datalagringsmedia; faststoffs 
datalagringsinnretninger; apparater for 
datalagring; harddisker; forhåndsinnspilte lyd- 
og videoplater; lyd-, video- og dataopptak; 
musematter; batterier; oppladbare batterier; 
batteriladere; hodetelefoner; høytalere, 
mikrofoner; digitale lyd- og videospillere med 
multimedia- og interaktive funksjoner; digitale 
lyd- og videoinnretninger; CD-spillere, DVD-
opptakere og spillere; bærbare digitale 
elektroniske innretninger og software relatert 
dertil; håndholdte digitale elektroniske 
innretninger og software relatert dertil; digital 
musikk- og/eller videospillere; håndholdte 
datamaskiner, personlige digitale assistenter 
(PDA), elektroniske planleggere, elektroniske 
notisblokker; computer software; software for 
håndtering av personlig informasjon, software 
for tegngjenkjenning, software for 
telefonibehandling, software for elektronisk 
post og meldingsformidling, 

personsøkersoftware, mobiltelefonsoftware; 
databasesynkroniseringssoftware; software for 
tilgang til, browsing og søking i online 
databaser; software for spilling og 
programmering av musikk og 
underholdningsrelatert lyd-, video-, tekst- og 
multimediainnhold; software inneholdende 
musikalske lydopptak, underholdningsrelatert 
lyd-, video-, tekst- og multimediainnhold; 
datasoftware og firmware for kjøring av 
systemprogrammer, 
datasynkroniseringsprogrammer samt 
programmer for applikasjonsutviklingsverktøy 
for personlige og håndholdte datamaskiner; 
elektroniske håndholdte innretninger for 
trådløs mottak, lagring og/eller overføring av 
data og meldinger, samt elektroniske 
innretninger som setter brukeren i stand til å 
følge/spore eller håndtere personlig 
informasjon; software for synkronisering av 
data mellom en fjernstasjon eller innretning og 
en stasjonær eller fjernstasjon eller innretning; 
hjelpesoftware til datamaskiner; 
skjermsparersoftware; software for å oppdage, 
utrydde og forhindre datavirus; software for 
datakryptering; software for analyse og 
gjenvinning av data; software for 
backupsystemer for datamaskiner, 
databehandling, datalagring, filhåndtering og 
databasedrift; software for telekommunikasjon 
og kommunikasjon via lokale eller globale 
kommunikasjonsnettverk, inkludertinternett, 
intranett, ekstranett, fjernsyn, 
mobilkommunikasjon, cellulare- og 
satellittnettverk; software for opprettelse og 
levering av elektroniske gratulasjonskort, 
meldinger og elektronisk post; software for 
web design, opprettelse, publisering og 
vertstjenester; software for tilgang til 
kommunikasjonsnettverk inkludert internett; 
instruksjonsmateriale relatert til det 
ovennevnte; brukermanualer i elektronisk 
lesbar-, maskinlesbar- eller datamaskinlesbar 
form for bruk med and solgt som en enhet med 
alle forannevnte varer; ekstrautstyr, deler, 
tilbehør og testapparater for alle forannevnte 
varer. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
trykksaker innen området datamaskiner; 
trykksaker innen området 
multimediaprodukter, interaktive produkter og 
online tjenester; 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; trykte publikasjoner; bøker; 
magasiner; nyhetsbrev; tidsskrifter; brosjyrer; 
hefter; pamfletter; manualer; journaler, foldere; 
gratulasjonskort; annonse-, reklame- og 
markedsføringsmateriale; kataloger; kataloger 
relatert til datasoftware; datamaskinbrosjyrer; 
datamaskinhåndbøker; 
datahardwarepublikasjoner; 
referansemanualer for datahardware; 
brukerguider for datahardware; 
instruksjonsmanualer for datamaskiner; 
datamaskinmanualer; publikasjoner relatert til 
teknologi, digital teknologi, innretninger og 
tilbehør; kataloger relatert til musikalske 
apparater og instrumenter; kataloger relatert til 
telekommunikasjonsapparater, mobiltelefoner, 
håndholdte og mobile digitale elektroniske 
innretninger for sending og mottak av 



registrerte varemerker 2011.02.28 - 09/11

 

33 
 

telefonsamtaler, fakser, elektronisk post, 
video, umiddelbar meldingsutveksling, musikk, 
audiovisuelle og andre multimediaverk, samt 
annen digital data; skrivebordstilbehør, 
telefoner og adressebøker, agendaer, 
dagbøker, kalendere, plakater, monterte og 
umonterte fotografier, trykte mønstre for t-
skjorter og gensere, fremvisnings- og 
demonstrasjonsmateriale,overføringsbilder og 
klistremerker til støtfangere; deler og tilbehør 
til alle forannevnte varer. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; annonse-, reklame- og 
markedsføringstjenester; salgsfremmende 
tjenester; markedsundersøkelser; analyser av 
respons på annonser og reklame og 
markedsundersøkelser: tilveiebringe salgs- og 
markedsføringsmateriale vedrørende 
produkter og tjenester til videreforhandlere og 
tjenestetilbydere; annonse- og 
reklamevirksomhet for andres tjenester og 
produkter; arrangering og utførelse av 
kommersielle og forretningsutstillinger, 
demonstrasjoner, fagmesser og varemesser; 
arrangering og utførelse av utstillinger for 
kommersielle eller markedsføringsformål; 
organisering av utstillinger for 
forretningsformål; forretningsseminarer og 
forretningskonferanser innen området 
computer software, computer periferiutstyr, 
bærbare elektroniske innretninger, online 
tjenester, høyteknologi, kommunikasjon, 
informasjonsteknologi, informasjonstjenester; 
arrangering og utførelse av messer og 
utstillinger for forretnings- og 
markedsføringsformål; utførelse av online 
fagmesseutstillinger innen området 
datamaskiner, computer software, computer 
periferiutstyr, bærbare og/eller håndholdte 
elektroniske innretninger, online tjenester, 
høyteknologi, kommunikasjon, 
informasjonsteknologi, informasjonstjenester; 
detaljhandelstjenester innen området 
computer software; detaljhandlertjenester og 
detaljhandelstjenester tilveiebrakt via 
kommunikasjonsnettverk omfattende computer 
software og andre varer, nemlig datamaskiner, 
computer hardware, computer periferiutstyr, 
datamaskinbatterier, fjernkontroller, 
diskettstasjoner, strømledninger, harddisker 
for datamaskiner, høytalere for datamaskiner, 
mikroprosessorer, dataminnekort, tastaturer, 
dataservere, printere, skannere, 
datamaskindisplay og ¿monitorer, 
berøringsskjermer, datamus, styreballer, 
styreflater, drivere til flash-minne, digitale 
lydspillere og opptakere, instruksjonsmanualer 
pakket i sammenheng med det ovennevnte; 
sammenstilling for andre av et utvalg av 
computer software og elektroniske produkter 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene fra en generell 
varekatalog vedpost-bestilling eller ved hjelp 
av telekommunikasjon, internett og andre 
elektroniske og kommunikasjonsnettverk; 
sammenstilling for andre av et utvalg av 
computer software og elektroniske produkter 
slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene fra en generell 
handelsnettside på internett; sammenstilling 
for andre av et utvalg av computer software og 
elektroniske produkter gjennom en 
fjernsynshandelskanal, slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse 
varene ved hjelp av telekommunikasjon; 
sammenstilling for andre av et utvalg av 
computer software og elektroniske produkter 

slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene i et varemagasin 
eller en detaljhandelsforretning for 
elektrovarer; datalagrings- og 
gjenfinningstjenester; datastyrte 
datalagringstjenester; utarbeidelse og 
systematisering av informasjon til databaser; 
tilveiebringe annonse- og reklameplass på 
kommunikasjonsnettverk, inkludert internett; 
annonse- og reklametjenester for elektroniske 
oppslagstavler; elektronisk distribusjon av 
annonserings- og reklamemateriale; lagring av 
data, bilder, dokumenter, software og teknisk 
informasjon; lagring av elektronisk media, 
inkludert bilder, tekst, lyd- og videodata; 
datalagring av elektronisk musikk; 
databehandling; drift av databaser; lagring og 
gjenfinning av forretningsinformasjon; 
dataverifisering og administrasjon av filer; 
online bestillingstjenester innen området 
personifiserte digitale gratulasjonskort og 
animasjoner; demonstrasjoner av computer 
software; online tjenester for søking, 
gjenfinning, indeksering og organisering av 
data på datanettverk og 
kommunikasjonsnettverk; 
detaljhandelstjenester og 
detaljhandlertjenester innen området 
datamaskiner, computer software, computer 
periferiutstyr, bærbare og/eller håndholdte 
elektroniske innretninger; sammenstilling for 
andre av et utvalg av tjenestetilbydere innen 
området online utdannings-, opplærings og 
underholdningstjenester, kommunikasjons-, 
informasjonsteknologi- og 
publiseringstjenester; opprettelse av indekser 
av informasjon, nettsider og andre ressurser 
tilgjengelig på globale nettverk for andre; 
søking, browsing og gjenfinning av 
informasjon, nettsider og andre ressurser 
tilgjengelig på globale datanettverk for andre; 
organisering innhold av informasjon 
tilveiebraktvia et globalt datanettverk i henhold 
til brukerpreferanser; informasjon, rådgivning 
og konsultasjonstjenester relatert til alt det 
forannevnte. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet; 
opplæring i bruk og anvendelse av computer 
software; tilveiebringelse av elektroniske 
publikasjoner (ikke-nedlastbare); tilveiebringe 
online elektroniske publikasjoner; publikasjon 
av elektroniske bøker og journaler online; 
tilveiebringe publikasjoner fra et globalt 
datanettverk eller internett som kan browses; 
dataassisterte utdannelsestjenester; 
dataassisterte undervisningstjenester; 
dataassisterte opplæringstjenester; 
datamaskinbaserte utdanningstjenester; 
utdanningstjenester, tilveiebringe opplæring og 
instruksjon relatert til datamaskiner, computer 
software, mobiltelefoner, håndholdte og mobile 
digitale elektroniske innretninger, samt 
distribuere kursmateriell dermed; 
utdanningstjenester relatert til online 
utstillinger og fremvisninger og interaktive 
utstillinger innen området datamaskiner, 
computer software, computer periferiutstyr, 
bærbare elektroniske innretninger, online 
tjenester, høyteknologi, kommunikasjon, 
informasjonsteknologi, informasjonstjenester, 
musikk, underholdning og forlagsvirksomhet; 
produksjon av radio-, fjernsyns-, og 
internettkringkastinger av utstillinger; 
arrangering og utførelse av kommersielle-, 
handels- og forretningskonferanser innen 
området computer software; organisering og 
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utførelse av utstillinger, workshops, seminarer, 
opplæring og konferanser; publisering av 
trykksaker og av instruksjons- og 
undervisningsmateriale; underholdning i 
relasjon til konkurranser, quiz og lotterier; 
organisering og presentasjon av konkurranser, 
spill, quiz og lotterier; elektroniske 
konkurranser, spill, quiz og lotterier tilveiebrakt 
ved hjelp av internett eller online fra en 
database eller nettverk; elektroniske 
forslagsvirksomhetstjenester; tilveiebringe 
databaser innen områdene musikk, video, film, 
bøker, fjernsyn, spill og sport; tilveiebringe 
elektroniske publikasjoner for browsing og 
nedlasting over datanettverk, nemlig bøker, 
pamfletter, brosjyrer, nyhetsbrev, journaler og 
magasiner, om emnene computer hardware 
ogsoftware, telekommunikasjonsapparater, 
mobiltelefoner, håndholdte og mobile digitale 
elektroniske, samt et bredt utvalg av temaer av 
generell interesse; informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatert til alt det 
forannevnte. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester innen 
områdene computer hardware, computer 
software, computer periferiutstyr, bærbare 
elektroniske innretninger, kommunikasjon og 
informasjonsteknologi samt forskning og 
utvikling relatert dertil; tekniske støttetjenester 
vedrørende computer hardware, computer 
software, computer periferiutstyr og bærbare 
elektroniske innretninger; industriell analyse og 
forskningstjenester innen områdene computer 
hardware, computer software, computer 
periferiutstyr, bærbare elektroniske 
innretninger, kommunikasjon og 
informasjonsteknologi; design og utvikling av 
computer hardware og software; 
konsultasjonstjenester vedrørende computer 
hardware; konsultasjonstjenester vedrørende 
computer software; utleie av computer 
hardware- og softwareapparater og utstyr; 
testing og evaluering av andres tjenester med 
det formål å sertifisere; programmering for 
datamaskiner; støtte- og 
konsultasjonstjenester for utvikling av 
datasystemer, databaser og applikasjoner; 
informasjon relatert til computer hardware eller 
software tilveiebrakt online fra et globalt 
datanettverk eller internett; opprettelse og 
vedlikehold av nettside; utvikling av 
multimedianettsider; hosting (vertstjenester) av 
nettsider for andre; hosting (vertstjenester) 
andres data på en datamaskinserver; 
tilveiebringe søkemotorer for å skaffe data via 
kommunikasjonsnettverk eller et globalt 
datanettverk; ASP-tjenester (tilby leie av 
programvareapplikasjoner etc via egne 
nettverkstjenester); tilveiebringe midlertidig 
bruk av online ikke-nedlastbart software; 
informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatert til alt det 
forannevnte. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258754 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005975 
(220) Inndato: 2010.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

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

 World Medical Center Holding SA, 2, route de l'Hopital, 
1180 ROLLE, CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Telekommunikasjonsutstyr; 
databehandlingsutstyr; dataprogramvare; 
datalagringsmedier; elektroniske 
lagringsmedier inneholdende 
personopplysninger, medisinsk informasjon og 
sykejournaler. 

Klasse:35 Innsamling av informasjon til bruk i databaser; 
systematisering av informasjon til bruk i 
databaser. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; design og 
utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; 
databasetjenester, nemlig databaser 
inneholdende personopplysninger, medisinsk 
informasjon og sykejournaler; utleie av 
tilgangstid til databaser; tilveiebringe 
nettportaler med tilgang til personlige 
helseopplysninger. 

Klasse:44 Medisinske tjenester; medisinske tjenester 
over data- og telenett; medisinsk informasjon. 

Klasse:45 Lisensiering av immaterielle rettigheter. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 258755 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009902 
(220) Inndato: 2010.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.27 

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

(730) Innehaver: 
 Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 

MOLDE, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:41 Organisering og ledelse av konferanser. 
Organisering og ledelse av seminarer. 
Undervisning. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258756 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009903 
(220) Inndato: 2010.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.27 

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

(730) Innehaver: 
 Lødingen Arbeidssenter AS, Postboks 191, 8411 

LØDINGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Opplæringsvirksomhet. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258757 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009904 
(220) Inndato: 2010.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.27 

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

(730) Innehaver: 
 Norges Møbler AS, Kokstadflata 28, 5257 KOKSTAD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Møbler.  
Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av møbler. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258758 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009338 
(220) Inndato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

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

 Chloride Group PLC, Ebury Gate, 23 Lower Belgrave 
Street, SW1W0NR LONDON, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Avbruddsikre kraftforsyningsapparater og deres 
deler. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258760 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010073 
(220) Inndato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

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

 Fresenius Kabi Oncology Ltd, B-310, Som Dutt-
Chambers-1, Bhikaji Cama Place, PIN-110066 NEW 
DELHI, IN 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), 
herunder sekundæremballasje av plast til 
beskyttelse av farmasøytiske legemidler. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258761 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010088 
(220) Inndato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

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

 Fresenius Kabi Oncology Ltd, B-310, Som Dutt-
Chambers-1, Bhikaji Cama Place, PIN-110066 NEW 
DELHI, IN 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), 
herunder sekundæremballasje av plast til 
beskyttelse av farmasøytiske legemidler.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258762 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200804945 
(220) Inndato: 2008.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

GRAN CENTENARIO 
GRANDIOSO 

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

 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur 
No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
CP45601 JALISCO, MX 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Alkoholholdige drikker; tequila, alkoholholdige 
drikker som inneholder tequila. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258763 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200809581 
(220) Inndato: 2008.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

GRAN CENTENARIO PORT 
FINNISH 

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

 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur 
No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
CP45601 JALISCO, MX 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Alkoholholdige drikker; tequila, tequila 
cocktails og alkoholholdige drikker 
inneholdende tequila. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258764 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200809596 
(220) Inndato: 2008.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

GRAN CENTENARIO SHERRY 
FINNISH 

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

 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur 
No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
CP45601 JALISCO, MX 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Alkoholholdige drikker; tequila, tequila 
cocktails og alkoholholdige drikker 
inneholdende tequila. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 

(111) Reg.nr.: 258765 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200900780 
(220) Inndato: 2009.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

GRAN CENTENARIO VINTAGE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur 
No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
CP45601 JALISCO, MX 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Tequila, tequila cocktails samt alkoholholdige 
drikker som inneholder tequila. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258766 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200908603 
(220) Inndato: 2009.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

CENTENARIO UNA SELECCIÓN 
SUAVE 

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

 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur 
No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
CP45601 JALISCO, MX 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige cocktailblandinger; ikke-
alkoholholdige drikkevarer; preparater for 
tilberedning av ikke-alkoholholdige drikkevarer. 

Klasse:33 Alkoholholdige drikkevarer; tequila, tequila 
cocktails og alkoholholdige drikkevarer 
inneholdende tequila. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258767 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009913 
(220) Inndato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

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

(730) Innehaver: 
 Rud Squash AS, Rudssletta 81, 1351 RUD, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

ikke opptatt i andre klasser. 
Klasse:35 Detaljhandel med de ovennenvte varene i 

klasse 25 og 28. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258768 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.02 CA 1471533 
(210) Søknadsnr.: 201005971 
(220) Inndato: 2010.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

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

(730) Innehaver: 
 WorldVentures Holdings LLC, 5360 Legacy Drive, 

Building I, Ste 300, TX75024 PLANO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Multinivå-marketingforretningstjenester innen 

området reiseliv. 
Klasse:39 Reisebyråtjenester, nemlig tilveiebringelse av 

informasjon og reservasjoner for midlertidig 
innlosjering, transport, turer, rundreiser, 
arrangementer, cruise, attraksjoner og reiser 
ved hjelp av telefon, data og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; 
reiseinformasjonstjenester. 

Klasse:41 Undervisningstjenester. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 258769 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006652 
(220) Inndato: 2010.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

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

 Green Landscaping Holding AB, Jägershillgatan 14, 
21375 MALMÖ, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet.  

Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 
mennesker eller dyr. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258770 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009727 
(220) Inndato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

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

 Leaf Sverige AB, Brogatan 7, 20542 MALMÖ, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 

kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 
sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258771 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008613 
(220) Inndato: 2010.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.19 

SOCIAL NET ADVOCACY 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Dell Inc, One Dell Way, TX78682 ROUND ROCK, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Markedsundersøkelsestjenester; 

målesystemer for sosiale media for å evaluere 
tilbakemeldinger fra kunder, nemlig en 
sortware som en tjeneste (SAAS)-tjenester 
inneholdende software for analysering av 
forrukernes inntrykk på sosiale media om 
produkter og tjenester; målesystemer for 
sosiale media for å evaluere tilbakemeldinger 
fra kunder, nemlig tilveiebringelse av rapporter 
og analyser vedrørende kundekommentarer 
på sosiale media vedrørende produkter og 
tjenester tilbudt av andre. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258772 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007315 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 SEKTOR KONGSSENTERET 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; bistand ved 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 
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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   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258773 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007286 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

(730) Innehaver: 
 Sektor Eiendomsutvikling AS, Postboks 164  Skøyen, 

0212 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
fotografier; reklameaviser, blader, hefter, 
bøker, kataloger og brosjyrer; instruksjons- og 
undervisningsmateriell. 

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; bistand ved 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, 
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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:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258774 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008631 
(220) Inndato: 2010.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.19 

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

(730) Innehaver: 
 Crockett & Jones Ltd, 27 Perry Street, NN14HN 

NORTHAMPTON, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258775 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007287 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

(730) Innehaver: 
 Sektor Eiendomsutvikling AS, Postboks 164  Skøyen, 

0212 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
fotografier; reklameaviser, blader, hefter, 
bøker, kataloger og brosjyrer; instruksjons- og 
undervisningsmateriell. 

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; bistand ved 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:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258776 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008898 
(220) Inndato: 2010.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.27 

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

(730) Innehaver: 
 Thor Halvorssen, Empire State Building, Suite 4515, 

45th Floor, NY10118 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; arrangering og 
gjennomføring av kollokvier, konferanser, 
kongresser, seminarer, symposier og 
workshops. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258777 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007288 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

(730) Innehaver: 
 Sektor Eiendomsutvikling AS, Postboks 164  Skøyen, 

0212 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
fotografier; reklameaviser, blader, hefter, 
bøker, kataloger og brosjyrer; instruksjons- og 
undervisningsmateriell. 

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; bistand ved 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 
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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:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258778 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008899 
(220) Inndato: 2010.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.27 

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

(730) Innehaver: 
 Thor Halvorssen, Empire State Building, Suite 4515, 

45th Floor, NY10118 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; arrangering og 
gjennomføring av kollokvier, konferanser, 
kongresser, seminarer, symposier og 
workshops. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258779 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007302 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 Sektor Liertoppen 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; bistand ved 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   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258780 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008920 
(220) Inndato: 2010.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.30 

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

 Servos AS, c/o Borgund Økonomi AS, Lilleakerveien 
16, 0283 OSLO, NO 

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

FREDRIKSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 
Klasse:41 Artistopptredener; diskotektjenester; 

fremvisning; karaoketjenester; 
kasinovirksomhet; klubbvirksomhet; 
organisering av kulturelle arrangement; 
organisering av lotterier; nattklubb; 
organisering av underholdningskonkurranser; 
organisering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av seminarer; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
selskapsplanlegging; sceneoppførelser; 
showoppsetninger; underholdningsvirksomhet. 

Klasse:43 Bartjenester; catering; kafé; restauranter; 
selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; 
formidling av midlertidig losji; utleie av 
værelser; hoteller; utleie av møterom. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258781 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009325 
(220) Inndato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

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

(730) Innehaver: 
 American Express Marketing & Development Corp, 200 

Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparat for behandling av transaksjoner på 

kjøpsstedet, hovedsakelig magnetisk kodet 
kredittkort, betalingskort, samleverdikort og 
debetkort; magnetisk kodet, maskinlesbare, 
strekkodete, samleverdi- og debetkort; 
magnetisk kodete idenfiseringskort. 

Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig kredittkort og 
betalingskorttjenester, behandlingstjenester for 
forbrukeres samleverdi- og 
debetkorttransaksjoner; tilveiebringelse av 
elektronisk behandling av samleverdi- og 
debetkorttransaksjoner og tilveiebringelse av 
elektroniske betalinger via et globalt 
datanettverk; finansielle tjenester, nemlig 
elektronisk behandling, verifisering, og 
avregning av salgstransaksjoner ved hjelp av 
online konti; samleverdi- og debetkort 
transaksjonsverifiserings- og 
betalingstjenester; elektroniske 
betalingsbehandlingstjenester, nemlig 
elektronisk behandling av samleverdi- og 
debetkort og konti med online betalingsdata; 
samleverdi- og debetkorttjenester; 
tilveiebringelse av finansiell informasjon via et 
globalt datanettverk; konsulentvirksomhet 
relatert til forannevnte. 

Klasse:38 Tilveiebringelse av elektronisk overføring av 
kredittkort, betalingskort, samleverdikort og 
debetkort og online betalingsdata via et globalt 
datanettverk. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258782 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007304 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 Sektor Lietorvet 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; bistand ved 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   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258783 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009364 
(220) Inndato: 2010.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.10 

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

 Lageng Sprelle, Alunsjøveien 52 B, 0957 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Rettshjelper Øyvind Walle-Jensen, Sandheimveien 6, 
1454 FAGERSTRAND, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 

ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
Klasse:40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258784 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007305 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 SEKTOR KILDEN 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; bistand ved 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   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258785 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009374 
(220) Inndato: 2010.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.13 

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

 Nalida Ltd, The Courtyard, High Street, SL57HP 
ASCOT, BERKSHIRE, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Kosttilskudd for medisinske formål; mineral- og 
vitamintilskudd; kosttilskudd for håndtering og 
kontroll av stressnivåer; urtekosttilskudd; 
kosttilskudd, annet enn for medisinsk bruk. 

Klasse:30 Drikkevarer bestående av kaffe, kakao, te, 
soya og melk. 

Klasse:32 Drikkevarer; drikkevarekonsentrater. 
Klasse:33 Alkoholholdige drikkevarer; destillerte 

alkoholholdige drikkevarer. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258786 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007308 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 SEKTOR STOPP 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; bistand ved 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   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258787 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009382 
(220) Inndato: 2010.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.13 

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

 Itogha AS, Kjellergata 9, 2003 LILLESTRØM, NO 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Medisinske kosttilskudd basert på omega-3 

fettsyrer og vegetabilske oljer. 
Klasse:29 Kosttilskudd basert på omega-3 fettsyrer og 

vegetabilske oljer. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258788 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.07 SE 1002977 
(210) Søknadsnr.: 201009867 
(220) Inndato: 2010.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.23 

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

(730) Innehaver: 
 NORDIC WAVE, Skippergata 14, 0152 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258789 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007313 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 SEKTOR HEIANE 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; bistand ved 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 
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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   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258790 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007314 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 SEKTOR KREMMERTORGET 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; bistand ved 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 
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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   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258791 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007320 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 KUBEN 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; bistand ved 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, 
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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   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258792 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007323 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

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

(730) Innehaver: 
 SALTO EIENDOM AS, c/o AVA Eiendom AS, 

Hagaløkkveien 7, 1382 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; bistand ved 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 
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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   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258793 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008447 
(220) Inndato: 2010.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.16 

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

 GRETE MORK, POSTBOKS 5114 MAJORSTUEN, 
0302 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Innsamling og systematisering av informasjon 

for bruk i databaser innen legevirksomhet. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258794 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009156 
(220) Inndato: 2010.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.07 

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

(730) Innehaver: 
 ANETTE ROSENBERG, JØLLE, 4560 VANSE, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Leker. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258795 
(151) Reg.dato.: 2011.02.21 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009352 
(220) Inndato: 2010.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.10 

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

 Digg Hair Studio AS, Torgalmenning 14, 5014 
BERGEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann; produkter til frisering av hår; sjampo, 
balsam. 

Klasse:44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 
mennesker; frisørsalonger. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258796 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009916 
(220) Inndato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

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

(730) Innehaver: 
 Inflight Service Europe AB, Tullvägen 2B, 19046 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer; aviser; bøker; kataloger; 
manualer; trykte oppskrifter på mat og drikke. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; videresalg og grossisttjenester 
vedrørende næringsmidler og drikker, 
sjokolade og konfektyrer, tobakksvarer, 
parfymer og kosmetikk, toalettsaker, 
barberingsapparater, elektroniske apparater, 
kamera og film, juveler og smykker, klokker, 
briller og solbriller samt tilbehør dertil, penner, 
papirvarer, bøker, lærvarer, vesker, 
husholdningsartikler og -apparater, glass og 
porselen, gaveartikler, tekstilvarer og klær, 
sko, hodeplagg, sportsartikler, spill og leketøy. 

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258797 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007282 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

 Sektor Eiendomsutvikling 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; bistand ved utvikling 
av stormarkeder, kjøpesentre og varehus. 

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

Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258798 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007283 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

 Sektor Eiendomsutvikling 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; bistand ved utvikling 
av stormarkeder, kjøpesentre og varehus. 

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

Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 



registrerte varemerker 2011.02.28 - 09/11

 

55 
 

(111) Reg.nr.: 258799 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007285 
(220) Inndato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

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

 Sektor Eiendomsutvikling 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; bistand ved utvikling 
av stormarkeder, kjøpesentre og varehus. 

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

Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258800 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009737 
(220) Inndato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

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

(730) Innehaver: 
 RØRSENTERET KONGSBERG AS, Postboks 1005, 

3601 KONGSBERG, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; rørleggervirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258801 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009907 
(220) Inndato: 2010.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.27 

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

(730) Innehaver: 
 ValueCodes AS, Wergelandsveien 1, 0167 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 

bedrifter; annonse-, reklame- og 
markedsføringsvirksomhet, evaluering av 
markedsførings- og forretningsvirksomhet.  

Klasse:36 Finansiell virksomhet, betalingsformidling. 
Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258802 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009922 
(220) Inndato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

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

(730) Innehaver: 
 THAI HOC NGUYEN, GUNNAR SCHJELDERUPS V 

13 A, 0485 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258803 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet 2010.03.30 EU 8994634 
(210) Søknadsnr.: 201010091 
(220) Inndato: 2010.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.30 

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

(730) Innehaver: 
 JIL BV, Schouwburgplein 30-34, 3012CL 

ROTTERDAM, NL 
(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; mobiltelefoner; 
telefonapparater; trådløse anordninger; 
computer hardware; computer software; 
software innen området for mobiltelefoni og 
bedriftsledelsessystemer, apparater til 
mobiltelefoni; apparater for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske 
databærere, mikrodatamaskinspill, videospill; 
elektroniske publikasjoner; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; computer software 
til bruk i servere og 
kundesoftwareapplikasjoner til trådløse 
anordninger for mottak, synkronisering, 
aggregering, lagring og administrasjon av 
audio/visuelle internett og ekstranett filer med 
opprinnelse i globale datamaskin- og 
kommunikasjonsnettverk; computer software til 
bruk ved overføring av audio/visuelle internett 
og ekstranett filer med opprinnelse i globale 
datamaskin- og kommunikasjonsnettverk over 
trådløse nettverk; mobiltelefoniapplikasjoner 
og -systemer; dataprogrammer, periferiutstyr, 
smartkort, datamaskiner og digitale eller 
analoge fjernsynsdekodere; computer 
software; databaser. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
mobiltelekommunikasjonsvirksomhet; 
telekommunikasjonsvirksomhet, 
kommunikasjon ved computer terminaler, 
radiokringkasting, kommunikasjon ved 
telegraf, kommunikasjon ved telefon, 
digitalkommunikasjon for digital- eller 
interaktivfjernsyn; telekommunikasjon via 
internett, intranett; internett for og ved hjelp av 
mobiltelefoner, ved hjelp av digital-, satellitt-, 
kabel- og landnettverk; overføring av data; 
overføringsinformasjon, tjenester som 
muliggjør at personer kan sende og/eller motta 
datamaskin informasjon, programmer, filer 
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eller data; tjenester som muliggjør eller deltar i 
radio- og fjernsynssending, både interaktive og 
ikke interaktive; trådløstelefoni, sending og 
overføring av videospill til og fra en 
mobiltelefon, en digital personlig assistent 
(organisator) eller en datamaskin, digitale eller 
analoge dekodere som tilveiebringer adgang til 
et nettsted eller portal etter tilkobling til 
internett; tilkobling til et 
telekommunikasjonsnettverk for nedlasting av 
videospill, interaktive skripter og videografi ved 
telekommunikasjonsnettverk, e-post; 
kommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester; elektronisk 
overføring av computer software via internett 
og andre datamaskin- og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
konnektivitetstjenester og adgang til 
elektroniske kommunikasjonsnettverk til 
overføring eller mottak av computer software; 
tilveiebringelse av online 
kommunikasjonstjenester; kommunikasjon via 
et globalt datamaskinnettverk eller internett; e-
post, tjenester for sending og mottakelse av 
beskjeder; kringkastingstjenester; 
tilveiebringelse av adgang til websider; 
overføring og distribusjon av data og 
audiovisuelle bilder via et globalt 
datamaskinnettverk eller internett; 
tilveiebringelse av adgang til MP3 websider på 
internett; levering av digitalmusikk ved 
telekommunikasjon; tilveiebringelse av adgang 
til digitalmusikkwebsider på internett; leasing 
av tid til en datamaskindatabase; adgang og 
leasing av adgangstid til videospill via et 
telekommunikasjonsnettverk eller en server, 
inklusive internett og kabel-, satellitt- eller 
landfjernsynsnettverk; leasing av adgangstid til 
telekommunikasjonsnettverk og internettsider 
og digital- eller analog- eller interaktivfjernsyn; 
fora og pratefora for sosial nettverksbygging; 
rådgivning, konsultasjon og informasjon 
relatert til alle de ovennevnte tjenester. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
designtjenester relatert til computer software; 
vedlikehold, reparasjon og oppdatering av 
computer software, software til 
datamaskindriftssystemer, software til 
datamaskinhjelp- og serviceprogrammer; 
tilveiebringelse av informasjon angående 
computer software via internett og annen 
datamaskin- og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
konsultasjonstjenester og teknisk 
feilsøkingsstøtte for computer software og for 
håndholdte mobile digitale elektroniske 
anordninger og annen forbrukselektronikk; 
tilveiebringelse av søkemaskiner til anskaffelse 
av data via kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av computer 
software og online fasiliteter for å muliggjøre at 
brukere får adgang og kan nedlaste computer 
software; konsultasjonstjenester vedrørende 
computer hardware og software; leie av 
computer hardware- og softwareapparater og -
utstyr; konsultasjonstjenester vedrørende 
multimedia og audiovisuell software; 
programmering; støtte- og 
konsultasjonstjenester for utvikling av 
datamaskinsystemer og -databaser; grafisk 
design for kompilasjon av websider på 
internett; informasjon relatert til computer 
hardware eller software tilveiebragt online fra 
et globalt datamaskinnettverk eller internett; 
kreering og vedlikehold av websider; design og 

utvikling av websider spesielt 
multimediamaterialer; vertskap for andres 
websider; informasjons-, rådgivnings- og 
konsultasjonstjenester relatert til alt det 
ovennevnte; programmering; design og 
produksjon av spill for digitale eller analoge 
fjernsynsdekodere, for mobiltelefoner, for 
digitale personlige assistenter (organisatorer), 
eller for datamaskiner; drift av 
datamaskinservere som vertskap for 
kundekontoer og computer software som 
muliggjør og tilveiebringer enveis og/eller 
toveis levering av audio/visuelle internett og 
ekstranett filer med opprinnelse i globale 
datamaskiner og kommunikasjonsnettverk 
mellom server og kundesoftware installert på 
trådløse anordninger; drift av computer 
software og servere engasjert i mottak, 
synkronisering, lagring og administrasjon av 
audio/visuelle internett og ekstranett filer med 
opprinnelse i globale datamaskin og 
kommunikasjonsnettverk for levering til 
kundekontoer; konsultasjoner vedrørende 
computer software, hardware, andre 
databehandlingsutstyr; design og utvikling av 
datamaskinsystemer, -programmer og -
nettverk, websider; utvikling av software for 
mobile anordninger; 
datamaskindatabasearkivering, 
databasevedlikehold; tilveiebringelse av 
software, datagjenoppretning fra 
datamaskindatabaser, oppdatering av 
software; duplisering av 
datamaskinprogrammer; tilpasset 
programmering; vedlikehold, reparasjon og 
oppdatering av computer software, video- og 
dataspillprogrammer og software; 
sertifiseringstjenester relatert til 
datamaskinprogrammer; 
tilveiebringelse/forsyning av internettplattform 
for sosiale nettverk og 
nettverksbyggingstjenester; rådgivning, 
konsultasjon og informasjon relatert til alle de 
ovennevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258804 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009924 
(220) Inndato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

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

 Robship AB, Box 53, S-427 22 Billdal, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, markiser, 

presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre 
klasser) og poser.  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.  
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 

  
 
 



registrerte varemerker 2011.02.28 - 09/11

 

58 
 

(111) Reg.nr.: 258805 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010092 
(220) Inndato: 2010.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.30 

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

 KCI Licensing Inc, 8023 Vantage Drive, TX78230 SAN 
ANTONIO, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Bandasjer og forbindinger, inkludert bandasjer 
og forbindinger for sårheling og sårbehandling; 
sårbandasjer og -forbindinger for behandling av 
vev ved hjelp av undertrykk. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258806 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009927 
(220) Inndato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

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

(730) Innehaver: 
 Aurland Ressursutvikling AS, 5745 AURLAND, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i 
andre klasser). 

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

ikke opptatt i andre klasser. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 

markedsføring av opplevelser og 
turistattraksjoner; salg av suvenirer. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; 
jernbanetransport. 

Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; drift av turistattraksjoner. 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258807 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009728 
(220) Inndato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

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

(730) Innehaver: 
 Barnas Hus Nordic AS, Grenseveien 107, 0663 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Detaljhandel-, postordre- og internettsalg av 

bæremeiser for bæring av barn, seler og 
reimer for bæring av barn, bager, vesker og 
sekker, møbler, barnestoler, puter, 
ammeputer, senger og reisesenger for barn, 
stellebord, lekegrinder, vippestoler, dunposer 
for barnevogner, tekstiler og tekstilvarer, 
herunder sengetøy, putevar, laken, 
lakenposer, pledd, sengetepper, krabbetepper 
for barn, håndklær, kluter av tekstil for stell av 
barn, dyner, stellematter til bruk ved bytting av 
bleier og klær, klær, fottøy og hodeplagg, 
herunder yttertøy, parkdresser, regntøy, 
jakker, klær av ull, undertøy, sokker, 
strømpebukser, fleece-klær, skjorter, kjoler, 
bunader, kåper, tekstilbleier, samt leker, 
bøker, spill, barnevogner, sykkelvogner for 
transport av barn, bestikk og servicer til barn 
og spedbarn, tåteflasker, tutekopper og kopper 
til barn, gåstoler for barn, kosmetiske 
produkter for stell av barn, badebaljer, bilseter 
for barn, innretninger for sikring av barn i 
hjemmet og under transport, engangsbleier, 
bleiebøtter, potter og toalettseter for barn. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258808 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008624 
(220) Inndato: 2010.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.19 

MICHAEL'S FARM 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 
FREDRIKSTAD, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:29 Snacks, herunder potetchips, risbasert snacks, 
chips av tørkede grønnsaker ; tørkede frukter; 
nøtter; saltede og sukrede nøtter. 

Klasse:30 Nøtter; frukter, rosiner og nøtter trukket med 
yoghurt. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258809 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006243 
(220) Inndato: 2010.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.22 

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

(730) Innehaver: 
 Jan Bjordal, Skjoldveien 66, 5221 NESTTUN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258810 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010153 
(220) Inndato: 2010.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.05 

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

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

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

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

Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258811 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009852 
(220) Inndato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

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

(730) Innehaver: 
 RENTPACK AS, Postboks 7087 Majorstua, 0306 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Emballasjeholder av plast, plastpaller, 

plastkasser, plastbrett.  
Klasse:39 Uleie av plasemballasje. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258812 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet 2010.06.08 EM 009161092 
(210) Søknadsnr.: 201009702 
(220) Inndato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

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

(730) Innehaver: 
 Nobelstiftelsen, Sturegatan 14, 10245 STOCKHOLM, 

SE 
(740) Fullmektig: 

 Nobels Fredssenter, Postboks 1894 Vika, 0124 OSLO, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Trykksaker, bokbindermaterialer, fotografier, 

brevpapir og skrivemateriell, 
undervisningsmateriell (unntatt apparater), 
adressebøker, autografbøker, historier i 
illustrert form, bokmerker, bøker, 
oppslagsverker, arrangementsprogrammer, 
grafiske bilder, grafiske reproduksjoner, 
grafiske trykk, raderinger, håndbøker 
(manualer), kalendere, kunstreproduksjoner, 
kontorrekvisita (unntatt møbler), litografier og 
litografiske kunstverker, 
modelleringsmaterialer, malerier med og uten 
innramming, kalligrafiske arbeider, ordbøker.  

Klasse:41 Undervisning, opplæringstilbud, organisering 
av utstillinger med kulturelt og 
utdannelsesmessig formål, organisering av 
kollokvier, organisering og gjennomføring av 
konferanser, organisering og gjennomføring av 
kongresser, organisering og gjennomføring av 
seminarer, organisering og gjennomføring av 
symposier, organisering og gjennomføring av 
konserter, organisering og ledelse av 
utdanningskonferanser, bibliotektjenester, 
demonstrasjoner i undervisningsøyemed, 
elektronisk online-publisering av tidsskrifter og 
bøker, elektroniske bibliotektjenester for 
elektronisk informasjon (inkludert 
arkivinformasjon) i form av elektroniske 
tekster, audio- og/eller video-informasjon og 
data, spill og underholdning, film-, audio-, 
video- og TV-produksjon, fotoreportasje, 
veiledning, undervisningsveiledning, 
klubbvirksomhet (underholdning og 
undervisning), museumstjenester 
(presentasjoner, utstillinger), 
nyhetsprogramtjenester, produksjon av 
direktesendte TV- og radioinnslag og av lyd-, 
video- og kinematografiske opptak, utgivelse 
av elektroniske publikasjoner, publisering av 
tekster (unntatt reklametekster), utgivelse og 
redigering av bøker, aviser, tidsskrifter og 
elektroniske medier, akademier (utdannelse).  

Klasse:42 Bedriftsanalyser og research-tjenester, 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
research og design i den forbindelse, forskning 
og utvikling (for utenforstående), fremskaffing 
av vitenskapelig og teknologisk informasjon, 
tjenester relater til vitenskapelig forskning, 
vitenskapelig forskning.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258813 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201005433 
(220) Inndato: 2010.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.22 

GRØNN TRÅD. 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mona Esther Aleksashina, Tyrivn. 20, 8250 ROGNAN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Klær og sko. 
Klasse:35 Salg av lamper, møbler, klær og sko. 
Klasse:40 Produksjon av klær, møbler, lamper. 
Klasse:42 Design av klær, sko, lamper og møbler og 

redesign av klær, sko, vesker, møbler og 
lamper. 

Klasse:43 Økologisk kafevirksomhet. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 258814 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008243 
(220) Inndato: 2010.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.11 

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

 BTF AS, Astrids vei 1, 1473 LØRENSKOG, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

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:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør 
(ikke av metall) for bygnings- og 
anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; 
transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 

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:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale 
til polstring (ikke av gummi eller plast); 
ubearbeidet tekstilfibermateriale. 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258815 
(151) Reg.dato.: 2011.02.22 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.05 US 85/006,368 
(210) Søknadsnr.: 201010173 
(220) Inndato: 2010.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.05 

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

(730) Innehaver: 
 Advanced BioHealing Inc, 10933 N. Torrey Pines Road, 

Suite 200, CA92037 LA JOLLA, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Levende huderstatningsvev for bruk som 

midlertidig huderstatning for anvendelse som 
sårdekning i en overgangsperiode; medisinske 
plastre; levende huderstatningsvev kombinert 
med et midlertidig syntetisk overhudslag; 
syntetisk vev for bruk som midlertidig 
huderstatning for anvendelse som sårdekning i 
en overgangsperiode. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258816 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200905372 
(220) Inndato: 2009.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.23 

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

(730) Innehaver: 
 Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker. 
Klasse:36 Veldedighetsinnsamling. 
Klasse:43 Cateringvirksomhet og utleie av 

selskapslokaler. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258817 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.07 CA 1476005 
(210) Søknadsnr.: 201009853 
(220) Inndato: 2010.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.23 

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

 Research In Motion Limited, 295 Phillip Street, 
ONN2L3W8 WATERLOO, CA 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Nøkkelringer og -kjeder; ikke-elektriske 
ledninger og kabler av metall; små 
jernvareartikler; varer av metall som ikke 
inngår i andre klasser. 

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 
for opptak, overføring og gjengivelse av data, 
lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksdisketter; regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogramvare; elektroniske håndholdte 
innretninger for trådløs overføring av data 
og/eller stemmesignaler; telefoner, 
mobiltelefoner, smarttelefoner, bærbare 
telefoner og PDA-er; tilbehør til elektroniske 
håndholdte innretninger for trådløs overføring 
av data og/eller stemmesignaler, nemlig 
batterier, batteriskuffer, mobilutstyr til bilbruk, 
ladere og ladestasjoner, hodetelefoner, 
adaptere, bordladere, dockingstasjoner, 
datamaskinkabler, etuier, bærevesker og 
hylstre; kommunikasjonsprogramvare for 
synkronisering, overføring og deling av data, 
kalenderoppføringer, innhold og meldinger 
mellom én eller flere elektroniske håndholdte 
innretninger og data som er lagret på eller i 
forbindelse med en datamaskin; programvare 
som muliggjør overføring av kart- navigasjon- 
trafikk- vær- og severgihet-informasjon til 
telekommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner, 
smarttelefoner, elektroniske håndholdte 
innretninger og navigasjonsinstrumetner; 
programvare til bruk ved lesing og nedlastning 
av elektroniske kart; programvare til å drive 
rute-planleggere. 

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning. 
Klasse:16 Trykksaker; kontorrekvisitter; kjøpekort og 

gavekort uten magnetstripe; klebemidler. 
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 

materialer, ikke opptatt i andre klasser; 
paraplyer, parasoller. 

Klasse:20 Bilderammer; varer, ikke opptatt i andre 
klasser, av tre, kork, strå, rotting, vidjekvister, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skjell, rav, 
perlemor, merskum samt substitutter for disse 
materialene, eller av plast. 

Klasse:21 Kopper. 
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 

ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; tjenester 

knyttet til online detaljhandel; tilveiebringelse 
av forretningsinformasjon; 
markedsføringstjenester. 

Klasse:36 Tilveiebringelse av online betalingstjenester. 
Klasse:37 Reparasjons og installasjonsvirksomhet. 
Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 

tilveiebringelse av tilgang til Internet, 

tilveiebringelse av tilgang til elektroniske 
databaser, tilveiebringelse av tilgang til GPS-
navigasjonstjenester; tilveiebringelse av 
oppkoblingstjenester og tilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for overføring eller 
mottak av lyd-, video- eller multimediainnhold; 
tilveiebringelse av oppkoblingstjenester og 
tilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for overføring eller 
mottak av dataprogramvare og applikasjoner; 
web-sendingstjenester; e-posttjenester; 
levering av melinger ved elektronisk 
overføring; tjenester knyttet til trådløst 
overførte datameldinger, spesielt tjenester 
som lar brukeren sende og/eller motta 
meldinger via et trådløst nettverk; enveis og 
toveis oppkallingstjenester; tjenester knyttet til 
overføring og gjengivelse av 
stemmekommunikasjon; eletronisk overføring 
av programvare og applikasjoner via Internett 
og andre data- og elektronisk 
kommunikasjonsnettverk og trådløse 
innretninger; kringkasting; kringkasting eller 
overføring av radioprogrammer; kringkasting 
eller overføring av streamet og nedlastet 
digitalt lyd- og videoinnhold via datamaskiner 
og andre kommunikasjonsnettverk; 
konsulenttjenester knyttet til 
telekommunikasjon, nemlig tilveiebringelse av 
informasjon til tredjeparter for å bistå med 
utvikling og integrering av enveis eller toveis 
trådløs forbindelse av data, herunder 
forretningsdata og personlige data, og/eller 
stemmekommunikasjon. 

Klasse:39 Tilveiebringelse av GPS-navigasjonstjenester; 
tilveiebringelse av informasjon om 
kartnavigasjon, trafikk og severdigheter via 
telekommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner, 
telefoner, smarttelefoner, elektroniske 
håndholdte innretninger og 
navigasjonsinnretninger. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; informasjon om 
ovennevnte; publisering; organisering av spill; 
utdannelses- og opplæringsvirksomhet i form 
av kurs, seminarer og konferanser med 
henblikk på tilveiebringelse av informasjon til 
tredjeparter for å bistå dem i bruk, utvikling og 
støtte av innretninger til trådløs oppkobling og 
tilhørende programvare for trådløs oppkobling 
og datakommunikasjon. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; SAAS 
(software as a service)-tjenester; 
tilveiebringelse av søkemotorer for innsamling 
av data via kommunikasjonsnettverk; 
Internettjenester; søk, lesing og innhenting av 
informasjon, nettsteder og andre ressurser 
tilgjengelige på globale datanettverk og andre 
kommunikasjonsnettverk for tredjepersoner; 
konsulentvirksomhet og teknisk support 
tjenester knyttet til datamaskinvare og 
dataprogramvare, til telekommunikasjons- og 
GPS-tjenester; tilveiebringelse av online-
fasciliteter, via et globalt datanettverk og andre 
data- og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk, for å sette brukeren i 
stand til å programmere lyd, video, filmer, tekst 
og annet multimediainnhold; teknisk support-
tjenester, nemlig oppdatering og vedlikehold 
av dataprogramvare og support-programmer 
for feillokalisering, feildiagnostisering og 
feilretting av innretninger for trådløs 
oppkopling og tilhørende programvare og 
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maskinvare; tilveiebringelse av værinformasjon 
via telekommunikasjonsnettverk, 
mobiltelefoner, telefoner, smarttelefoner og 
elektroniske håndholdte innretninger og 
navigasjonsutstyr. 

Klasse:45 Lisensiering av dataprogramvare. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258818 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007299 
(220) Inndato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

ROXY 
(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   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258819 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007300 
(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   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258820 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200705325 
(220) Inndato: 2007.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.23 

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

 Posten Norge AS, 0001 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; transportable 

hus av metall; låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); 
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt 
metall (ikke opptatt i andre klasser); 
lastebærere og bakker av metall. 

Klasse:9 Vitenskaplige og elektriske apparater og 
instrumenter, samt apparater til undervisning; 
magnetiske databærere, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
datamaskinprogrammer, elektroniske 
dagbøker, elektroniske oppslagstavler, 
elektroniske publikasjoner, lysrørsskilt for 
reklame, lysskilt, modemer, elektriske 
omformere, magnetiske omkodere, 
radiomaster, mekaniske skilt.  

Klasse:20 Møbler;lastbærere og bakker av plast; 
containere, ikke av metall. 

Klasse:35 Salg av de foran nevnte varer i klassene 6, 9 
og 20 samt salg av klær, fottøy og hodeplagg. 

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes 
forsikringstakere samt tegning av forsikringer, 
finansiell virksomhet; monetær virksomhet, 
vekslingstjenester; forretninger med fast 
eiendom  

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker 
(andre enn av reklametekster); 
utdannelsesvirksomhet og 
opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, 
dataprogrammer og databaser; 
filmproduksjoner, herunder på videobånd; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; 
teksting; tilveiebringelse av online elektroniske 
publikasjoner.  

Klasse:42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
ingeniørvirksomhet; installasjon av 
dataprogrammer; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media, 
konvertering av dataprogrammer og data (ikke 
fysisk konvertering); kopiering av dataprogram, 
kvalitetskontroll; meklingstjenester; opprettelse 
og vedlikehold av webtjenester for andre; 
programmering av datamaskiner; faglig og 
teknisk rådgivning og konsultasjon i 
forbindelse med datamaskiner og 
dataprogrammer; drift av datasystemer; utleie 
av dataprogrammer; vedlikehold av 
dataprogrammer og software. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258821 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200903955 
(220) Inndato: 2009.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.23 

DIG 
(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: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Automobiler, arbeidsvogner, vogntog, 
varebiler, sportskjøretøyer, busser, 
rekreasjonskjøretøyer (RV), sportsbiler, 
racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner 
(traktorer), samt konstruksjonsdeler og tilbehør 
hertil; traktorer, tyverialarmer for kjøretøyer, 
selvklebende gummilapper for reparasjon av 
slanger eller dekk, motorer for landkjøretøyer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258822 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201001570 
(220) Inndato: 2010.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.23 

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

(730) Innehaver: 
 ParfymeHandlernes Innkjøpssamarbeid AS, 

Bleikerveien 17, 1387 ASKER, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Kosmetikk; parfyme; toalettartikler; 
hårpleiemidler; solbeskyttende midler; 
neglelakk; hårfjerningsmidler; hårfargestoffer; 
hudpleiepreparater; deodoranter; kunstige 
negler; kunstige vipper. 

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

Klasse:21 Kosmetikkredskaper; barberkoster; 
hårkammer; hårbØrster; eglebØrster. 

Klasse:35 Annonse og reklame i butikkvinduer; 
demonstrasjoner av varer; fjernsynsreklame; 
reklameoppslag; reklamemateriell; utsendelse 
av vareprøver; salg av kosmetikk, salg av 
parfyme, salg av toalettartikler, salg av 
hårpleiemidler, salg av solbeskyttende midler, 
salg av negielakk, salg av hårfjerningsmidler, 
salg av hårfargestoffer, salg av 
hudpleiepreparater, salg av deodoranter, salg 
av kunstige negler, salg av kunstige vipper, 
salg av neglefiler, salg av negleklippere, salg 
av negletenger, salg av pinsetter, salg av 
barberhøvler, salg av kosmetikkredskaper, 
salg av barberkoster, salg av hårkammer, salg 
av hårbørster, salg av neglebørster, salg av 
strømper, salg av sokker, salg av undertøy, 
salg av badekåper. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258823 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.06 US 85/007,338 
(210) Søknadsnr.: 201010155 
(220) Inndato: 2010.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.05 

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

 EIM SA, 2, chemin de Chantavril, 1260 NYON, CH 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Fondsinvesteringer, investeringstjenester 

vedrørende risikofond, administrasjon og 
forvaltning av investeringsfond. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258824 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.14 US 85/014,084 
(210) Søknadsnr.: 201010066 
(220) Inndato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

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

 Hewlett-Packard Development Company LP, 11445 
Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Dataprogramvare for tilveiebringelse av 
arbeidsflytløsninger innen området for 
helseadministrasjon, nemlig sykdomshåndtering 
og prosessledelse, kapasitets- og 
utnyttelsesvurderinger, samtykker og 
forhåndsautorisasjoner, henvisninger og 
livsstilsadministrasjon; dataprogramvare. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258825 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010095 
(220) Inndato: 2010.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.30 

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

(730) Innehaver: 
 Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 North Lake Street, 

WI54956 NEENAH, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Impregnerte servietter og kluter; såper; 

produkter til rengjøring, rensing og poleringi 
ansiktsservietter. 

Klasse:16 Toalettpapir; håndklær, servietter og kluter av 
papir; bordservietter av papir. 

Klasse:21 Håndklær, servietter og kluter laget av ikke-
vevd materiale; servietter og kluter impregnert 
med et rensende middel. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258826 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.15 DE 30 2010 023 032 
(210) Søknadsnr.: 201010096 
(220) Inndato: 2010.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.30 

DIRECT-TEC 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Motor og deler dertil. 
Klasse:12 Automobiler og deler dertil; motor for 

motorkjøretøyer. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258827 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010097 
(220) Inndato: 2010.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.30 

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

 Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho 3-cho, Sakai-ku, 590-
8577 SAKAI CITY, OSAKA, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:28 Fiskeredskaper i form av fiskesneller, 
fiskestenger, snellefester, fiskesnører, 
fiskesnøreføringer (for bruk på fiskestenger), 
fiskekroker, sluker, kunstige fiskeagn, 
fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i 
form av søkke), håv for fiskere, holdere for 
fiskestenger, fiskevesker, fiskehansker; etuier 
for fiskestenger, oppbevaringsbokser til 
fiskeutstyr; hoftebeskyttere, spesielt utformet 
for fiske.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258828 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200911178 
(220) Inndato: 2009.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.23 

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

 Flexistamp AS, Linstows gate 6, 0166 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE 
FREDRIKSTAD, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Bistand ved forretningsledelse; 

forretningsadminstrasjon ved lisensiering av 
varer og tjenester for andre; systematisering 
av informasjon for bruk i databaser, inkludert 
for postsendinger; distribusjon av reklameblad 
og prøver. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; fysisk lagring av elektronisk lagrede 
data og dokumenter; kurertjenester; 
postombæring; utbringelse av pakker og varer; 
utsendelse av varer via postordre. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258829 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200911137 
(220) Inndato: 2009.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.23 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Veterinære preparater for forebygging og/eller 
behandling av hudsykdommer og -forstyrrelser. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258830 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010071 
(220) Inndato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

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

 Viskase Companies Inc, 8205 S. Cass Avenue, Suite 
115, IL60561 DARIEN, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:18 Cellulosehylstre og -tarm for mat 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258831 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010079 
(220) Inndato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

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

 Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Medisinske engangshansker.  
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258832 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009344 
(220) Inndato: 2010.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.10 

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

 S C Johnson & Son Inc, 1525 Howe Street, WI53403-
2236 RACINE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Luftforfriskningsmidler; luftdeodoranter; 
luftrensemidler; luftdesinfiseringsmidler; 
tekstildeodoriseringsmidler; teppe- og 
romdeodoriseringsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258833 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009345 
(220) Inndato: 2010.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.10 

GLADE REFRESH-AIR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 S C Johnson & Son Inc, 1525 Howe Street, WI53403-
2236 RACINE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Luftforfriskningsmidler; luftdeodoranter; 
luftrensemidler; luftdesinfiseringsmidler; 
tekstildeodoriseringsmidler; teppe- og 
romdeodoriseringsmidler. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258834 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008689 
(220) Inndato: 2010.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.24 

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

(730) Innehaver: 
 Polinova AB, c/o Polarbröd AB, 94282 ÄLVSBYN, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Brød og andre bakverk. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258835 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201002085 
(220) Inndato: 2010.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.23 

SINGLE AND FABULOUS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Home Box Office Inc, 1100 Avenue of the Americas, 
NY10036 NEW YORK, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258836 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet 2010.07.01 SE 1005587 
(210) Søknadsnr.: 201007222 
(220) Inndato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

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

(730) Innehaver: 
 Eniro Sverige AB, Gustav III Boulevard 40, 16987 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Registrerte dataprogrammer for behandling av 

elektronisk dokumentasjon lagret i databaser; 
registrerte dataprogrammer; magnetiske 
databærere; CD-ROM, CD-plater, interaktive 
CDer, disketter, kassetter, plater og andre 
maskinlesbare medier for lagring, behandling 
og overføring av data, tekst, lyd og bilder; 
kataloger, bøker, aviser, tidsskrifter og andre 
multimediaprodukter lagret på elektroniske 
databærere. 

Klasse:16 Trykksaker; grafiske trykksaker heri innbefattet 
kataloger, nemlig telefonkataloger; trykte 
publikasjoner; skriftlig følgemateriell til 
dataprogram; sammenstillinger (trykksaker) 
over foretaksfakta, forretningsideer, 
virksomheter, produkter og tjenester. 

Klasse:35 Annonse- og reklamervirksomhet i samtlige 
medier; bistand ved ledelse av 
forretningsvirksomhet som har befatning med 
katalogvirksomhet; datastyrt håndtering av 
registre; utleie av reklameplass; statistisk 
informasjon; telefonsvarertjenester for ikke-
tilgjengelige abonnenter; innsamling, 
systematisering og lagring av informasjon i 
data baser; kundeinformasjon ved salg av 
plass på markedsplasser og hjelpemidler for 
elektronisk handel via tele-, post- og 
datasystem; finansiell statistisk informasjon via 
elektroniske grenseesnitt; fremstilling av layout 
til systematiske arbeids- og 
varehandelsinstruksjoner i datastyrt form. 

Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
beatlingskort - kontokort- og 
kredittkorttjenester; datastyrte finansielle 
tjenester; elektronisk overføring av penger; 
finansielle elektroniske transaksjoner via 
datakommunikasjon; finansiell virksomhet via 
elektroniske grensesnitt; rådgivning innenfor 
det finansielle området. 

Klasse:38 Tele- og datakommunikasjon; overføring 
og/eller sending av tele- og 
databaseinformasjon via telenett; sending av 
beskjeder og informasjon; 
telekommunikasjonstjenester utført ved bruk 
av telefon- og/eller datautstyr for overføring av 
data, tale og bilder; elektronisk post; 
telefontjenester for gjennomføring av 
flerpartsamtaler; distribusjon av 
kataloginformasjon gjennom data-, tele- og 
radiokommunikasjon samt med audio-visuelle 
kommunikasjonsenheter; overføring av data, 
dokumenter og meldinger via elektroniske og 
telefontilkoblete datasystemer samt globale 
kommunikasjonsnettverkstjenester; sending av 
tele- og datakommunikasjoner i forbindelse 
med personlig identifikasjon. 

Klasse:41 Utgivelse av kataloger; produksjon av 
lydplater, lydkassetter, laserplater og 
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videokassetter. 
Klasse:42 Tjenester innenfor IT-området 

(informasjonsteknologi), nemlig leasing av 
tilgangstid til databaser og datainformasjon fra 
databaser, inkludert interaktive 
databaseinformasjonstjenester tilgjengelig for 
kommersielle og ikke-kommersielle brukere fra 
deler av eller hele verden; dataprogrammering; 
profesjonell konsulentvirksomhet for 
produksjon, utvikling og vedlikehold 
(oppdatering) av dataprogrammer knyttet til 
trykksaker, spesielt kataloginformasjoner samt 
tekniske konsulenttjenester tilknyttet 
datamaskiner; bearbeiding av layouter til 
systematiske arbeids- og vareinstruksjoner i 
datastyrt form. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258837 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008468 
(220) Inndato: 2010.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.17 

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

(730) Innehaver: 
 Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, 

Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:9 Dataprogram for produksjon av 
multimediamateriale, avsending, opplasting, 
nedlasting, oversendelse, mottak, redigering, 
sortering, koding, dekoding, spilling, lagring, 
organisering, framvising, tagging, blogging, 
deling eller på annen måte tilby elektronisk 
media eller informasjon over Internet eller 
andre kommunikasjonsnettverk; dataprogram 
for personlig informasjon ledelse; dataprogram 
for bruk til opptak, organisering, oversendelse, 
manipulering og gjennomgang av tekst, data, 
lydfiler, videofilmer og elektroniske spill i 
forbindelse med TV, datamaskiner, 
musikkspillere, videospillere, mediaspillere, 
mobiltelefoner, og bærbare og håndholdte 
digitale elektroniske anordninger; dataprogram 
for å gjøre det mulig for brukere å 
programmere og distribuere lyd, filmer, tekst 
og annet multimediainnhold, inkludert musikk, 
konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, 
sport, spill, kulturelle arrangement, og 
underholdningsrelaterte- og 
opplæringprogrammer via 
kommunikasjonsnettverk; dataspill 
programvare og programmer for å gjøre det 
mulig for brukere å spille spill med 
mobiltelefoner; nedlastbare dataspill 
programvare; dataprogram for bruk med 
satellitter og/eller GPS navigasjonssystem for 
navigasjon, rute- og reiseplanlegging, og 
digitale kart; dataprogram for reiseinformasjon 
systemer for tilgang eller gjengivelse av 
reiseopplysninger og for informasjon 
vedrørende hotell, landemerker, museum, 
offentlig transport, restauranter og annen 
informasjon vedrørende reise og transport; 
dataprogram til bruk for å se på og laste ned 
elektroniske kart; innlagte dataprogram brukt 
som elektroniske kjennetegn på mobiltelefoner 
som tillater brukerne å spille og laste ned 
elektroniske spill, høre på og laste ned 
ringetoner og musikk, og se og laste ned 
skjermbeskyttere og motiver; mobiltelefoner; 
bærbare datamaskiner; datamaskiner; mp3-
spillere; fjernsyn; halvledere; digitale kamera; 
DVD spillere. 

Klasse:35 Detaljhandel tjenester vedrørende 
dataprogram tilbudt via Internet og andre data 
og elektroniske kommunikasjons nettverk; 
detaljhandeltjenester vedrørende dataprogram 
for bruk til håndholdte mobile digitale 
elektroniske anordninger og annen 
forbrukerelektronikk; internettjenester, nemlig 
tillaging av kartotek av informasjon, sider og 
andre kilder tilgjengelig på globale 
datanettverk, for andre; søk, browsing og 
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gjenfinning av informasjon, sider og andre 
kilder tilgjengelig på globale datanettverk og 
andre kommunikasjonsnettverk, for andre. 

Klasse:38 Elektronisk overføring av streamed og 
nedlastbare multimediafiler og filmer via 
datamaskiner og andre 
kommunikasjonsnettverk; tilbud av on-line 
chatte-rom, oppslagstavler og fellesfora for 
oversendelse av beskjeder mellom 
databrukere innen underholdning og 
opplæring; kommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester; tilbud av tilgang 
til GPS navigasjons tjenester; web casting 
tjenester; elektronisk overføring av 
dataprogram via Internet og andre data og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilbud 
av tilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for overføring eller 
mottak av dataprogram og søkeprogramvare; 
tilbud av tilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk, for overføring eller 
mottak av lyd, vidoer eller multimediainnhold; 
tilbud av on-line kommunikasjonstjenester, 
kommunikasjon via globale datanettverk eller 
Internet; elektronisk post, sending av 
beskjeder og mottakstjenester; 
kringkastingstjenester; tilbud av tilgang til 
websider; overføring og distribusjon av data 
eller audio-visuelle bilder via globale 
datanettverk eller Internet; levering av digital 
musikk via telekommunikasjon; tilbud av 
tilgang til digital musikk websider via Internet; 
framskaffing av web-sider, via globale 
datanettverk, for å muliggjøre for brukere å 
programmere lyd, video, tekst og annet 
multimediainnhold, inkludert musikk, konserter, 
videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, 
kulturelle arrangement, og underholdnings-
relaterte programmer 

Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig framskaffing 
av online dataspill tjenester tilbudt via lokale 
eller globale kommunikasjonsnettverk, 
inkludert Internet, intranet, extranet, fjernsyn, 
mobil kommunikasjon, telefon og satellitt 
nettverk; informasjon i forbindelse med musikk 
underholdning, utdanning, interaktiv 
underholdning og utdannelse, tilbudt on-line 
fra lokale eller globale 
kommunikasjonsnettverk, inkludert internet, 
intranet, extranet, fjernsyn, mobil 
kommunikasjon, telefon og satellitt nettverk; 
on-line elektronisk publisering (kun lesbar) 
framskaffingstjenester relatert til digitale video, 
audio og multimedia underholdning 
publiseringstjenester; musikkbibliotektjenester. 

Klasse:42 Vertserver for hjemmesider som tilbyr digitalt 
innhold; teknisk support tjenester, nemlig 
problemløsing i form av diagnostisering og 
reparering av brukerprogramvare problemer 
for mobiltelefoner, personlige datamaskiner, 
bærbare datamaskiner, fjernsyn og MP3-
spillere; design, utvikling, vedlikehold og 
forvaltning av brukerprogramvare for 
mobiltelefoner, personlige datamaskiner, 
bærbare datamaskiner, fjernsynsapparater og 
MP3 spillere; vedlikehold, reparasjon og 
oppdatering av dataprogram, datamaskin 
operativsystem programvare, datamaskin 
systemprogramvare; framskaffing av 
informasjon vedrørende datamaskin 
programvare via Internet og andre datamaskin 
og elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
framskaffelse av konsultasjonstjenester og 
teknisk problemløsing for datamaskin 
programvare og for håndholdte mobile digitale 
elektroniske anordninger og annen 
forbrukerelektronikk; datamaskinutstyr og 
programvare konsultasjonstjenester; 

multimedia og audio-visuelle 
konsultasjonstjenester; dataprogrammering; 
support og konsultasjonstjenester for utvikling 
av datasystemer og databaser; informasjon 
relatert til datautstyr eller programvare tilbudt 
on-line fra et globalt nettverk eller Internet; 
tillaging og vedlikehold av web-sider; design 
og utvikling av web-sider for 
multimediamateriale; vertserver for 
hjemmesider for andre; informasjon, 
rådgivning og konsultasjonstjenesetr relatert til 
alle forannnevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 258838 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008681 
(220) Inndato: 2010.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.24 

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

(730) Innehaver: 
 Hongta Tobacco (Group) Co Ltd, No. 118 Hongta 

Avenue, Hongta District YUXI, YUNNAN, CN 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:34 Sigaretter; tobakk; sigarer; sigarettfiltre; 

fyrstikker; sigarettpapir. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 258839 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009620 
(220) Inndato: 2010.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.15 

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

 Frederikke Gasmann-Brott, Postboks 3 Holmenkollen, 
0712 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Siri Margrethe Gasmann-Brott, Postboks 3 

Holmenkollen, 0712 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Salg av eiendom; salg av bygg. 
Klasse:36 Utleie av fast eiendom. 
Klasse:37 Vedlikehold av eiendom; vedlikehold av bygg. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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(111) Reg.nr.: 258840 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009636 
(220) Inndato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kongsberg Seatex AS, Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Vitenskapelige, geodetiske og optiske 

apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning; apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; magnetiske databærere; deler, 
komponenter, tilbehør og utstyr til de 
forannevnte varer. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise). 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258841 
(151) Reg.dato.: 2011.02.23 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009876 
(220) Inndato: 2010.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.24 

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

(730) Innehaver: 
 Eniro Norge AS, Postboks 6705 Etterstad, 0609 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Telefonsvarertjenester for fraværende 

abonnenter; annonse- og reklamevirksomhet; 
spredning av reklame og annonser 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
telefontjenester, telefonabonnement, 
mobiltelefonabonnement, 
personsøkertjenester, elektronisk overføring, 
sending og mottagelse av tekst, data, bilder og 
tale, også via satellitt; globale 
datanettverkstjenester; datanettbasert 
kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og 
datakommunikasjonsutstyr; WAP-baserte 
tjenester 

Klasse:42 Teknisk planlegging og utvikling av lokale 
nettverk og for videre oppkobling mot globale 
og andre data- og 
telekommunikasjonsnettverk; vitenskapelig og 
industriell forskning; edb-programmering; 
leasing av tilgangstid til databaser 

(450) Kunngjøringsdato   2011.02.28 
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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: 0645615 
(151) Int.reg.dato: 1995.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.09.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201012454 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYGOLET 
(541) Merket er et  ordmerke 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Verbal elements without meaning. 
(730) Innehaver: 

 Hygolet (Europe) AG, Zürcherstrasse 70, 8620 
WETZIKON, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Sanitary installations, namely apparatus for sanitary 

use for toilets, toilet seats, toilet bowls. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0765669 
(151) Int.reg.dato: 2001.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2011.08.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201012218 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cabinet Schranksysteme AG, Zum Schlicksacker 13, 
50170 KERPEN-BUIR, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Furniture parts and furniture fittings, included in this 

class. 
Klasse:20 Furniture and their parts (included in this class), 

wardrobe shelves and fitted wardrobes with sliding 
doors. 

Klasse:42 Design services for indoor construction, also 
electronic and/or on the Internet; architecture and 
interior design, rental of computer software, 
provision of computer software for downloading 
from an Internet site. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 0795209 
(151) Int.reg.dato: 2003.01.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2013.01.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201010047 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.30 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, 
RG412RZ WOKINGHAM, BERKS, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:10 Medical instruments and apparatus; disposable 

artificial respiratory instruments; nebulizers and 
tubing for use therewith, all adapted for medical or 
surgical use; cannulae; parts and fittings included in 
this class for all the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0841648 
(151) Int.reg.dato: 2004.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.08.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201012705 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.02 
(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 an image representing the 
wording IL SPRIZ in fancy characters. 

(730) Innehaver: 
 Mionetto SpA, 2, Via Colderove, 31049 

VALDOBBIADENE (TREVISO), IT 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:32 Non-alcoholic beverages, non-alcoholic aperitifs, 

non-alcoholic cocktails, fruit juices, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, non-alcoholic 
beverages containing vegetable juices, other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juice drinks, 
syrups and other preparations for making 
beverages. 

Klasse:33 Wines, still wines, sparkling wines, sparkling 
dessert wines, flavoured wine-based beverages, 
alcoholic aperitifs, alcoholic cocktails, alcoholic 
beverages (except beer). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 0888539 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.08.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201012707 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BESSEY Tool GmbH & Co KG, Mühlwiesenstr. 40, 
74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Crude and semi-wrought common metals and their 

alloys; rolled, drawn and cast construction parts; 
profile rails of common metals and their alloys, in 
particular machining steel, constructional steel, 
alloyed and non-alloyed case hardening and 
tempering steel, special steel and stainless special 
steel; shafts of metal; work bench accessories, 
namely hooks for work benches, vice spindles and 
vice guides. 

Klasse:8 Manually operated tools and instruments; cutlery as 
instruments used for cutting; manually operated 
cutting tools; manually operated clamping tools; 
manually operated devices for clamping and/or 
holding and/or securing work pieces. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0929345 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201012219 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avenged Sevenfold Partnership, c/o Gelfand, Rennert 
& Feldman LLP, 1880 Century Park East, Suite 1600, 
CA90067 LOS ANGELES, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Series of musical sound recordings, namely 

prerecorded audio and video cassettes, tapes and 
digitally formatted discs or other audio or video 
storage devices featuring dramatic and non-
dramatic performances of musical works. 

Klasse:25 Clothing for men, women and children, namely t-
shirts, tank tops, sweat shirts, sweaters, jackets, 
hats, visors, head bands, scarves and shorts. 

Klasse:41 Entertainment in the nature of live performances by 
a musical group. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0962475 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201012223 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemicals used in the chemicals industry in the 

manufacture and processing of plastics. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0964038 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 200807596 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.06.19 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIO-MARIN COMPLEX 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Pharma Nord APS, Tinglykke 4-6, 6500 VOJENS, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations; dietetic substances adapted for 
medical use, food for babies; plasters, material for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 0964174 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 200807630 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.06.19 
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.22 JP 2008-012658 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, 590-8577 
SAKAI CITY, OSAKA, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Bicycles, bicycle parts and fittings for bicycles, but 

not including tyres and inner tubes therefor, namely, 
chain wheels, cranks, crank sets, saddles, spokes, 
spoke clips, chains, chain deflectors, shift cables, 
handlebar grips, wheels, hubs, internal gear hubs, 
bicycle dynamos hubs, hub quick release levers, 
gear release levers, gear shift levers, chain guides, 
sprockets, handlebars, handlebar stems, 
freewheels, bicycle pedals, toe clips, front forks, 
head parts for frame-fork assembly, rims, bottom 
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, 
derailleurs controlled by computer, indicators for 
bicycles, wheel bags for bicycles; machine element 
for bicycles, namely, pulleys for bicycles, front 
derailleurs, rear derailleurs, speed change gears, 
power transmissions and gearings, suspensions, 
brake levers, front brakes, rear brakes, brake 
cables, brake shoes, brakes, all for bicycles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0977226 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201000300 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.01.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mobile Entertainment Company as, Krizkova 9, 81104 
BRATISLAVA, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Paper, cardboard and products made from these 

materials, included in this class; printed matter; 
photographs; pictures; books; reviews, magazines, 
newspapers and gazettes; periodicals; printed 
publications; writing instruments; stationery items; 
stationery products; office requisites; recipients 
intended for the storage of stationery articles, 
included in this class; paper tablecloths; drawing 
and painting materials; jotters, address books, 
diaries and personal notebooks; bookmarks; 
calendars; posters and displays (posters), diaries, 
notebooks and planning calendars; modelling 
materials included in this class; bags for paper, 
cardboard and plastic for packaging, included in this 
class. 

Klasse:20 Picture frames. 
Klasse:35 Market survey and sales prospecting; organisation 

and management of exhibitions for commercial 
purposes; online auctions; information and 
consultancy for grouping together different products 
(excluding their transportation) on behalf of third 
parties so that clients can see them and buy them 
easily; business information and consultancy 
services for potential buyers; all above mentioned 
services provided online via databases, using the 
Internet or by other means. 

Klasse:36 Insurance; finance services; services in the field of 
finance; insurance and financing of 
telecommunication apparatus, systems and 
equipment; supply of equipment and services 
relating to credit cards; electronic funds transfer 
services and offer of online transaction services; 
financial services; banking affairs; investment 
management and financial management services; 
administration of funds and investments; computer 
controlled financial services; financial estimates 
provided online; services in the field of property and 
relevant information services; financial information; 
stock market price offers (quotations) for securities; 
information services relating to securities and 
shares; speculation in the field of paper securities 
and bonds; fund raising; charitable fund raising; 
organisation of collections and fund raising 
activities; financial sponsorship; financial services 
with a view to providing discounts; information 
relating to insurance, financial information, 
monetary information, information concerning 
traditional and online banking systems, information 
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in the field of paper securities, shares, speculation 
in paper securities and bonds, all such information 
available online from computer or Internet 
databases. 

Klasse:37 Installation, maintenance and repair of 
telecommunication apparatus and systems, 
telephones, mobile phones and telephone 
receivers, page numbering apparatus, page 
numbering radio apparatus, radiotelephony 
apparatus, computers and personal administration 
apparatus, computer hardware, satellite 
transmitters and receivers; information concerning 
the above mentioned services available online via 
computer or Internet databases or provided by 
other means; information concerning the 
construction, maintenance and repair of houses, 
provided by means of telecommunication; 
information concerning the maintenance and repair 
of cars, provided by telecommunications; 
information services concerning repair, 
troubleshooting or installation available online via 
computer or Internet databases. 

Klasse:39 Storage and delivery of products; organisation and 
control of distribution (delivery) of mail order 
products; packaging and packing of products; 
transport and travel; transport reservations; 
information relating to transport and travel; 
organisation of travel and relevant information 
available online via computer or Internet databases; 
rental of parking places and car parking services, 
including car parking reservations provided by 
telecommunications; vehicle rental; information 
concerning all above mentioned services. 

Klasse:41 Teaching, education, instruction, courses and 
training; entertainment; cultural and sporting 
activities; information concerning education, 
entertainment, cultural and sporting activities 
available online via computer or Internet databases 
or provided by other means; electronic games 
services available via computer or Internet 
databases; rental of videotapes; rental of sound 
recordings; radio entertainment; television 
entertainment; providing online electronic 
publications; electronic publication of books and 
periodicals on line; publication of electronic texts or 
texts in other forms; organisation of exhibitions; 
organisation and conducting of conferences, 
seminars, symposiums, consultations, exercises 
and workshops; interactive courses, distance 
learning courses and sessions supplied online by 
means of telecommunications, by computer 
network or by other means; art gallery services 
provided on line by means of telecommunication; 
gaming room services; club services 
(entertainment); seat and ticket booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for supplying electronic 
information (including archive information) in the 
form of electronic texts, audio and/or video 
information and data, games and entertainment; 
electronic game services available online from a 
computer network; providing music in digital form 
(not downloadable) from the Internet; providing 
music in digital form (not downloadable) from MP3 
websites on the Internet; information concerning all 
above mentioned services. 

Klasse:42 Fashion information supplied by means of 
telecommunication or available online via computer 
or Internet databases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0977227 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.10.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201000301 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.01.14 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mobile Entertainment Company as, Krizkova 9, 81104 
BRATISLAVA, SK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Paper, cardboard and products made from these 

materials, included in this class; printed matter; 
photographs; pictures; books; reviews, magazines, 
newspapers and gazettes; periodicals; printed 
publications; writing instruments; stationery items; 
stationery products; office requisites; recipients 
intended for the storage of stationery articles, 
included in this class; paper tablecloths; drawing 
and painting materials; jotters, address books, 
diaries and personal notebooks; bookmarks; 
calendars; posters and displays (posters), diaries, 
notebooks and planning calendars; modelling 
materials included in this class; bags for paper, 
cardboard and plastic packaging, included in this 
class. 

Klasse:20 Picture frames. 
Klasse:35 Market survey and sales prospecting; organisation 

and management of exhibitions for commercial 
purposes; online auctions; information and 
consultancy for grouping together different products 
(excluding their transportation) on behalf of third 
parties so that clients can see them and buy them 
easily; business information and consultancy 
services for potential buyers; all above mentioned 
services provided online via databases, using the 
Internet or by other means. 

Klasse:36 Insurance; finance services; services in the field of 
finance; insurance and financing of 
telecommunication apparatus, systems and 
equipment; supply of equipment and services 
relating to credit cards; electronic funds transfer 
services and offer of online transaction services; 
financial services; banking affairs; investment 
management and financial management services; 
administration of funds and investments; computer 
controlled financial services; financial estimates 
provided online; services in the field of property and 
relevant information services; financial information; 
stock market price offers (quotations) for securities; 
information services relating to securities and 
shares; speculation in the field of paper securities 
and bonds; fund raising; charitable fund raising; 
organisation of collections and fund raising 
activities; financial sponsorship; financial services 
with a view to providing discounts; information 
relating to insurance, financial information, 
monetary information, information concerning 
traditional and online banking systems, information 
in the field of paper securities, shares, speculation 
in paper securities and bonds, all such information 
available online from computer or Internet 
databases. 

Klasse:37 Installation, maintenance and repair of 
telecommunication apparatus and systems, 
telephones, mobile phones and telephone 
receivers, page numbering apparatus, page 
numbering radio apparatus, radiotelephony 
apparatus, computers and personal administration 
apparatus, computer hardware, satellite 
transmitters and receivers; information concerning 
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the above mentioned services available online via 
computer or Internet databases or provided by 
other means; information concerning the 
construction, maintenance and repair of houses, 
provided by means of telecommunication; 
information concerning the maintenance and repair 
of cars, provided by telecommunications; 
information services concerning repair, 
troubleshooting or installation available online via 
computer or Internet databases. 

Klasse:39 Storage and delivery of products; organisation and 
control of distribution (delivery) of mail order 
products; packaging and packing of products; 
transport and travel; transport reservations; 
information relating to transport and travel; 
organisation of travel and relevant information 
available online via computer or Internet databases; 
rental of parking places and car parking services, 
including car parking reservations provided by 
telecommunications; vehicle rental; information 
concerning all above mentioned services. 

Klasse:41 Teaching, education, instruction, courses and 
training; entertainment; cultural and sporting 
activities; information concerning education, 
entertainment, cultural and sporting activities 
available online via computer or Internet databases 
or provided by other means; electronic games 
services available via computer or Internet 
databases; rental of videotapes; rental of sound 
recordings; radio entertainment; television 
entertainment; providing online electronic 
publications; electronic publication of books and 
periodicals on line; publication of electronic texts or 
texts in other forms; organisation of exhibitions; 
organisation and conducting of conferences, 
seminars, symposiums, consultations, exercises 
and workshops; interactive courses, distance 
learning courses and sessions supplied online by 
means of telecommunications, by computer 
network or by other means; art gallery services 
provided on line by means of telecommunication; 
gaming room services; club services 
(entertainment); seat and ticket booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for supplying electronic 
information (including archive information) in the 
form of electronic texts, audio and/or video 
information and data, games and entertainment; 
electronic game services available online from a 
computer network; providing music in digital form 
(not downloadable) from the Internet; providing 
music in digital form (not downloadable) from MP3 
websites on the Internet; information concerning all 
above mentioned services. 

Klasse:42 Fashion information supplied by means of 
telecommunication or available online via computer 
or Internet databases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0984709 
(151) Int.reg.dato: 2008.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 200815535 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.11 
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.09 DE 30 2008 023 

369.9/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

X-PLODE 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Atlantic Multipower Germany GmbH & Co OHG, 
Holsteinischer Kamp 1, 22081 HAMBURG, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Whey powder and carbohydrates which shall be 

mixed with milk. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0996551 
(151) Int.reg.dato: 2009.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.02.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201012226 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Inoitulos SL, Via Augusta 187 5°A, 08021 
BARCELONA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Accessories for electronic apparatus such as 

mobiles, portable multimedia players, electronic 
agendas, GPS, hand-held video games, hands-free 
apparatus, digital and video cameras, loudspeakers 
and electric shavers, in particular, batteries, battery 
chargers, power sources, charger adapters, covers, 
casings and stands for portable electric apparatus 
included in this class, such as stands for telephones, 
expressly excluding all types of computer software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 0996862 
(151) Int.reg.dato: 2008.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 200903571 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.04.09 
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.27 DE 30 2008 012 

784.8/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co KG, Henry-
Kruse-Straße 1, 16356 AHRENSFELDE, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Industrial chemicals; chemical products used in 

chemical cleaning, namely dissolvents. 
Klasse:3 Wax and polish for shoes, furniture and 

automobiles, included in this class; plastic cleaners; 
polish for painted surfaces. 

Klasse:5 Plasters, materials for dressings; incontinence 
articles, namely diapers, slips, pads, stretch pants; 
air fresheners and purifying preparations. 

Klasse:8 Hand tools and implements, namely hand-operated 
insecticide sprayers; cutlery. 

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

Klasse:11 Lighting apparatus, especially incandescent lamps; 
fluorescent lamps. 

Klasse:20 Clothes hangers for use in the laundry and dry 
cleaning industries. 

Klasse:21 Disposable tableware; insulated trays, cups, 
pitchers and containers. 

Klasse:35 Advertising for manufacturers of the 
aforementioned goods, and catalogue advertising; 
business analysis and economic forecasting, 
demonstration of machines for sales purposes; 
publication and dissemination of publicity pamphlets 
for third parties; arranging sales contracts for the 
aforementioned goods for third parties, import and 
export agency services; development of advertising 
and marketing concepts; advertising agency 
services; business consultancy, namely business 
management and organization consultancy, 
professional business consultancy; accounting and 
office functions; billing and drawing up of 
statements of accounts; invoice management for 
electronic ordering systems, especially within the 
framework of a central invoicing department. 

Klasse:37 Repair and maintenance within the framework of 
technical customer services. 

Klasse:42 Provision of technical consultancy to manufacturers 
relating to the design and development of 
chemicals used in industry, detergents and 
bleaches, cleaning preparations and grease-
removers, soaps, perfumery, cosmetics, 

pharmaceutical and veterinary preparations, 
sanitary preparations, dietetic substances adapted 
for medical use, plasters, materials for dressings, 
incontinence articles, namely diapers and pads, 
disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, machines and machine 
tools, floor cleaning and floor care machines, hand 
tools and implements (hand-operated), surgical, 
medical, dental and veterinary instruments and 
apparatus, orthopedic articles, suture materials, 
incontinence articles, namely draw-sheets for sick 
beds as bed liners for children and adults, paper, 
cardboard and goods made from these materials, 
containers and utensils for household and kitchen 
use, combs and sponges, brushes, articles for 
cleaning purposes, textiles and textile goods, bed 
and table covers, carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing 
floors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1003959 
(151) Int.reg.dato: 2009.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.05.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2009.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201000577 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.01.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

TA-SCOPE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Tour & Andersson AB, 52480 LJUNG, SE 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus and instruments for weighing, 

measuring, signalling, automation, control and 
checking (supervision) apparatus, systems and 
instruments, including computer controlled 
apparatus, systems and instruments, as well as 
programming apparatus (timers) and systems, 
circuit boards and recorded software, all the 
aforementioned goods for heating, cooling, 
ventilation, water supply, temperature and moisture 
adjustment lighting, power supply, air conditioning 
and security devices in buildings; transformers, 
rheostats, humidistats; fire fighting apparatus; parts 
and components for the aforementioned goods; 
apparatus, including automation, control and 
checking (supervision) systems, for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
ventilation, water supply, air conditioning, 
temperature and moisture adjustment, power 
supply and sanitary purposes in buildings; parts and 
components for the afore-mentioned goods. 

Klasse:37 Building construction; repair; installation and 
maintenance services; all these services in 
connection with heating, cooling ventilation, water 
supply, temperature adjustment, lighting, power 
supply, air conditioning and security devices in 
buildings. 

Klasse:41 Education; providing of training; all these services in 
connection with heating, cooling, ventilation, water 
supply, temperature and moisture adjustment, 
lighting, power supply, air conditioning and security 
devices in buildings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1008308 
(151) Int.reg.dato: 2009.04.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.04.09 

(210) Nasj. ref.nr: 200908279 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.20 
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.03 DE 30 2009 006 

682.5/37 
(540) Gjengivelse av merket: 

Air Berlin Technik 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, 
Saatwinklerdamm 42-43, 13627 BERLIN, DE 

(740) Fullmektig: 
 SIMONSEN Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs 

plass, 0129 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Apparatus for locomotion by land or water, in 

particular bicycles, motorcycles, automobiles, heavy 
goods vehicles, mobile homes, buses, refrigerated 
vehicles and boats; boats; sun visors; seat covers; 
perambulators; children's buggies; all the above-
mentioned goods included in this class. 

Klasse:16 Office supplies; paper, cardboard (card) and goods 
made from these materials, namely posters; maps 
of the world; bookbinding articles; photographs, 
stationery; adhesives for paper goods and 
stationery or for domestic purposes; typewriters and 
office supplies (with the exception of furniture); 
teaching and training materials (with the exception 
of apparatus); packaging material made of plastics, 
not included in other classes; printers' type; printing 
blocks; printed matter, in particular printed and/or 
embossed cards made of cardboard or plastics 
(encoded), printed publications; books and 
magazines; paper and stationery; packaging paper; 
postcards and greeting cards, address books and 
personal diaries (appointment calendars); memo 
boards (office supplies) and memo pads; erasers, 
blotting pads, desk tidies and pencil cups; desk sets 
made of cardboard or paper; posters; car stickers; 
calendars and decorative stickers and transfers; 
paper tablecloths; desk baskets (office supplies) for 
desk accessories; desk trays (office supplies); 
serviettes made of paper, tableware made of paper; 
paper bags; invitation cards; gift wrapping paper; 
table mats made of paper; paper and plastic bin 
liners; food storage bags; coffee filters made of 
paper; labels (not made of textiles); paper towels; 
moist paper towels; toilet paper; paper face towels; 
paper handkerchiefs (tissues); nappies made of 
paper; typewriter paper; copying paper; envelopes; 
theme notepads; notepads; note paper; writing 
paper; scribbling paper; binding paper; folders and 
ring binders; binder covers; book sleeves; pads of 
painting paper; pads of drawing paper; books of 
puzzles and games; luminescent paper; adhesive 
notelets; crepe paper; silk paper; paperclips and 
staples; paper flags; paint boxes; crayons and 
pencils for drawing; chalk; decoration for pencils 
and crayons (stickers); newspapers; timetables; 
programmes for events (printed material); event 
albums; photo albums; autograph books; address 
books; diaries (journals); time planners; road maps; 
entry tickets; scratch cards; cheques; printed 
timetables; flyers; brochures; comic strips; 
collection cards; stickers (stationery items) and 
sticker albums; advertising signs, transparencies 
and materials made of paper; decals; correcting 
fluids (office supplies); paper clips and staples; 
staplers (office equipment); templates (paper goods 
and stationery); document holders; clipboards; 
notepad holders; rubber stamps; travel, 
entertainment, cheque and receipt cards made from 
paper and cardboard. 
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Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions, in particular 
procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses). 

Klasse:37 Building construction; repair; installation services. 
Klasse:41 Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities, in particular 
organizing and conducting workshops. 

Klasse:42 Industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1010654 
(151) Int.reg.dato: 2009.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.04.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201012227 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Midi Minuit Holding, 10 rue Vivienne, 75002 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Advertising film production services. 
Klasse:41 Entertainment services, particularly televized 

entertainment; book and pamphlet publication 
services; show production services and television 
and/or cinema film production services, video clip, 
short film, feature film and animated film production 
services; editing of television programmes, film 
studios. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1013182 
(151) Int.reg.dato: 2009.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 200910110 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.13 FR 093629693 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nexans, 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Power and telecommunications cables; electric 

cables and wires. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1016775 
(151) Int.reg.dato: 2009.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200911443 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.11.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.22 SG T0908076A 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Genopass Pte Ltd, 1 Research Link, National University 
of Singapore, 117604 SINGAPORE, SG 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:42 Laboratory and scientific services for processing, 

annotating, analyzing, identifying and verifying the 
origin of aquaculture, livestock, aquatic, farm, plant 
and food products through deoxyribonucleic acid 
(DNA) fingerprinting; deoxyribonucleic acid (DNA) 
testing and analysis services; scientific services, 
namely, organization and analysis of gene 
identification signature data for tracing species and 
for breeding; scientific services, namely, 
identification of fake aquaculture, livestock, aquatic, 
farm, plant and food products through 
deoxyribonucleic acid (DNA) fingerprinting; 
laboratory services; analytical laboratory services; 
research and development relating to 
deoxyribonucleic acid (DNA) of aquaculture, 
livestock, aquatic, farm, plant and food products; 
preparation of scientific, technical and technological 
reports; preparation of reports relating to genes and 
deoxyribonucleic acid (DNA) profiles; recording of 
data relating to genes and deoxyribonucleic acid 
(DNA) profiles; design of databases relating to 
genes and deoxyribonucleic acid (DNA) profiles; 
design and development of computer hardware and 
software; development of systems for the 
processing, analyzing, recording, storage and 
transmission of data relating to genes and 
deoxyribonucleic acid (DNA) profiles; writing and 
developing computer software for processing, 
annotating, analyzing genes and deoxyribonucleic 
acid (DNA) profiles; writing and developing 
computational algorithms for processing and sorting 
genetic profiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1016776 
(151) Int.reg.dato: 2009.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200911444 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.11.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.22 SG T0908078H 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Genopass Pte Ltd, 1 Research Link, National University 
of Singapore, 117604 SINGAPORE, SG 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:42 Laboratory and scientific services for processing, 

annotating, analyzing, identifying and verifying the 
origin of aquaculture, livestock, aquatic, farm, plant 
and food products through DNA fingerprinting; DNA 
testing and analysis services; scientific services, 
namely, organization and analysis of gene 
identification signature data for tracing species and 
for breeding; scientific services, namely, 
identification of fake aquaculture, livestock, aquatic, 
farm, plant and food products through DNA 
fingerprinting; laboratory services; analytical 
laboratory services; research and development 
relating to DNA of aquaculture, livestock, aquatic, 
farm, plant and food products; preparation of 
scientific, technical and technological reports; 
preparation of reports relating to genes and DNA 
profiles; recording of data relating to genes and 
DNA profiles; design of databases relating to genes 
and DNA profiles; design and development of 
computer hardware and software; development of 
systems for the processing, analyzing, recording, 
storage and transmission of data relating to genes 
and DNA profiles; writing and developing computer 
software for processing, annotating, analyzing 
genes and DNA profiles; writing and developing 
computational algorithms for processing and sorting 
genetic profiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1017413 
(151) Int.reg.dato: 2009.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200911558 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.11.12 
(300) Søknadsprioritet: 2009.05.08 DE 30 2009 028 

439.3/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-
Wery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, DE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Electric kitchen machines and apparatus (included 

in this class), in particular electric kitchen machines 
and apparatus, including mincing machines, mixing 
and kneading machines, fruit pressing machines, 
juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing 
machines, electric motor-driven tools, electric can 
openers, knife sharpeners as well as machines and 
devices for the preparation of beverages and/or 
food; pumps for dispensing cooled beverages, for 
use in combination with appliances for cooling of 
beverages; electric waste disposal units, namely 
waste masticators and compressors; dishwashers; 
electric machines and appliances for treating 
laundry and clothing, including washing machines, 
spin driers, laundry presses, ironing machines 
(included in this class); shoe cleaning devices, parts 
for the aforementioned goods (included in this 
class). 

Klasse:9 Electric apparatus and instruments (included in this 
class), namely electric irons; kitchen scales, 
personal scales; metering apparatus for dispensing 
perfumes in measured quantities; electric welding 
devices for wrapping film; remote control devices, 
signalling devices, controlling (supervision) devices 
and monitoring devices (electrical/electronical) for 
household and kitchen machines and equipment; 
recorded and non-recorded machine readable data 
carriers, such as magnetic data carriers for 
household appliances; electric apparatus for 
dispensing beverage or food, vending machines; 
data processing devices and data processing 
programmes for controlling and operating 
household appliances; parts for the afore 
mentioned goods included in this class. 

Klasse:11 Heating, steam producing and cooking devices, in 
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion 
heaters, cooking pots, electric; microwave 
appliances, waffle irons (electric); egg boiling 
apparatus, deep fryer (electric); electric tea and 
coffee making apparatus, electric espresso 
machines, electric coffee machines (included in this 
class); cooling devices, in particular refrigerators, 
freezers, cooling cabinets, beverage cooling 
apparatus; combination apparatus for cooling and 
freezing, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-
cream makers; dryers, in particular laundry dryers, 
tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair 
dryers; infrared lamps (not for medical purposes); 
electric heating pads (not for medical purposes); 
electric heating covers (not for medical purposes); 
ventilation devices, in particular ventilators, grease 
filter devices and extractor devices, including 
extractor hoods; air conditioning devices and 
devices to improve air quality, air humidifiers, air 
deodorisation apparatus; deodorising apparatus, 
not for personal use, air purifying apparatus; water 
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piping devices, as well as sanitary equipment, in 
particular fittings for steam, air and water piping 
equipment, warm water devices, storage water 
heaters and continuous flow water heaters; kitchen 
sinks; heat pumps; parts of all aforementioned 
goods included in this class; taps for dispensing 
cooled beverages, for use in combination with 
appliances for cooling of beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1018330 
(151) Int.reg.dato: 2009.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 200912042 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.11.26 
(300) Søknadsprioritet: 2009.05.08 DE 30 2009 028 

440.7/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-
Wery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, DE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Electric kitchen machines and apparatus (included 

in this class), in particular electric kitchen machines 
and apparatus, including mincing machines, mixing 
and kneading machines, fruit pressing machines, 
juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing 
machines, electric motor-driven tools, electric can 
openers, knife sharpeners as well as machines and 
devices for the preparation of beverages and/or 
food; pumps for dispensing cooled beverages, for 
use in combination with appliances for cooling of 
beverages; electric waste disposal units, namely 
waste masticators and compressors; dishwashers; 
electric machines and appliances for treating 
laundry and clothing, including washing machines, 
spin driers, laundry presses, ironing machines 
(included in this class); window cleaning devices 
and shoe cleaning devices; parts for the 
aforementioned goods, included in this class. 

Klasse:9 Electric apparatus and instruments (included in this 
class), namely electric irons; kitchen scales, 
personal scales; metering apparatus for dispensing 
perfumes in measured quantities; electric welding 
devices for wrapping film; remote control devices, 
signalling devices, controlling (supervision) devices 
and monitoring devices (electrical/electronic) for 
household and kitchen machines and equipment; 
recorded and non-recorded machine readable data 
carriers, such as magnetic data carriers for 
household appliances; electric apparatus for 
dispensing beverage or food, vending machines; 
data processing devices and data processing 
programmes for controlling and operating 
household appliances; parts for the afore 
mentioned goods included in this class. 

Klasse:11 Heating, steam producing and cooking devices, in 
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, 
toasting, thawing and food and plate warming 
apparatus, hot water appliances; immersion 
heaters, cooking pots, electric; microwave 
appliances, waffle irons (electric); egg boiling 
apparatus, deep fryer (electric); electric tea and 
coffee making apparatus, electric espresso 
machines, electric coffee machines (included in this 

class); cooling devices, in particular refrigerators, 
freezers, cooling cabinets, beverage cooling 
apparatus; combination apparatus for cooling and 
freezing, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-
cream makers; dryers, in particular laundry dryers, 
tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair 
dryers; infrared lamps (not for medical purposes); 
electric heating pads (not for medical purposes); 
electric heating covers (not for medical purposes); 
water piping devices, as well as sanitary equipment, 
in particular fittings for steam, air and water piping 
equipment, warm water devices, storage water 
heaters and continuous flow water heaters; kitchen 
sinks; heat pumps; parts of all aforementioned 
goods included in this class; taps for dispensing 
cooled beverages, for use in combination with 
appliances for cooling of beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1022021 
(151) Int.reg.dato: 2009.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 200913421 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.24 
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.25 US 77834749 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 24-7 Bright Star Healthcare LLC, 1790 Nations Drive, 
Suite 105, IL60031 GURNEE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:43 Providing day care services for adults and children. 
Klasse:44 Home health care services; health care services in 

the field of managed care; healthcare and 
pharmaceutical information services, namely, 
providing information about Medicare. 

Klasse:45 Social service, namely, companionship services for 
the elderly and disabled; in-home support services 
to senior persons, namely, geriatric care 
management services and personal affairs 
management services in the nature of the 
coordination of necessary services and care for 
older individuals; providing non-medical personal 
assistant services for others in the nature of 
planning, organizing, coordinating, arranging and 
assisting individuals to perform daily tasks; 
providing non-medical assisted living services for 
personal purposes in the nature of scheduling 
appointments, answering the telephone, checking 
messages, mail sorting, handling and receiving, and 
secretarial and clerical services; personal care 
assistance of activities of daily living, such as 
bathing, grooming and personal mobility for 
mentally and physically challenged people and for 
the elderly; running errands for others; personal 
shopping for others; providing personal support 
services for families of patients with life threatening 
disorders and other illnesses and families of 
mentally and physically challenged individuals, 
namely, companionship, help with medical forms, 
counseling and emotional support. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1022354 
(151) Int.reg.dato: 2009.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 200913525 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.24 
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.05 US 77664437 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of taped ankle design in a frame. 
(730) Innehaver: 

 Mueller Sports Medicine Inc, Attn: Legal, One Quench 
Drive, P.O. Box 99, WI53578 PRAIRIE DU SAC, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:28 Glare reducing under eye strips, eye black paste for 

reducing sun glare for sports activities; mouth 
guards for athletic use; nose guards for athletic use; 
grip enhancers for use in athletic activities, namely, 
chalk, crushed and powdered rosin, water repelling 
spray for hands, adhesive powder for hands, 
aerosol adhesive non-slip resin spray for hands, 
and pine tar for athletic equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1024371 
(151) Int.reg.dato: 2009.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201000113 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.01.07 
(300) Søknadsprioritet: 2009.03.06 CH 588222 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fédération Internationale de Natation, Avenue de 
l'Avant-Poste 4, 1005 LAUSANNE, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods made 

from these materials or coated therewith, provided 
that they are not included in other classes; 
jewellery, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments. 

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, provided that they are not included in 
other classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; materials for artists; 
paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional or teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging, 
provided that they are not included in other classes; 
printers' type; printing blocks. 

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

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

provided that they are not included in other classes; 
decorations for Christmas trees; playing cards. 

Klasse:29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. 

Klasse:30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible 
ices; honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice for refreshment. 

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

Klasse:35 Office functions. 
Klasse:41 Education; training; entertainment; sporting and 

cultural activities; organising and carrying out water 
sports events and competitions including swimming, 
diving, synchronised swimming, water polo and 
open-water swimming. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1024844 
(151) Int.reg.dato: 2009.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201000480 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.01.21 
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.19 CH 590295 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Invacare International SarL, Route de Cité-Quest 2, 
1196 GLAND, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:10 Surgical and medical apparatus and instruments; 

artificial limbs, eyes and teeth; suture materials, 
breathing apparatus; oxygen concentrators, 
apparatus for administering and storing liquid 
oxygen, aerosol therapy apparatus, respiratory 
apparatus for sleep therapy; lung ventilation 
apparatus; supporting apparatus, lifting apparatus, 
transfer apparatus, hoists, slings and lifting frames, 
all for persons with physical disabilities, persons 
with reduced mobility and incapacitated persons; 
lifting and transfer apparatus for the bath, bed and 
toilet, for persons with physical disabilities, persons 
with reduced mobility and incapacitated persons; 
security jackets, harnesses and belts for persons 
with physical disabilities, persons with reduced 
mobility and incapacitated persons; beds for 
medical purposes; waterbeds, airbeds, adjustable 
backrests for beds; lifting apparatus for beds, safety 
rails for beds, frames for bed linen, all for use with 
persons with physical disabilities, persons with 
reduced mobility and incapacitated persons; corsets 
for medical purposes; mattresses for medical 
purposes; foam mattresses for medical purposes; 
cushions for medical purposes, cushions for 
preventing bed sores and positioning cushions for 
persons with physical disabilities, persons with 
reduced mobility and incapacitated persons; 
walking aids; crutches, walking frames, walkers; 
reach extension devices, applicators for socks, 
stockings and tights, all for persons with physical 
disabilities, persons with reduced mobility and 
incapacitated persons; shower stretchers for 
persons with physical disabilities, persons with 
reduced mobility and incapacitated persons; 
rehabilitation, training and play equipment for 
persons with physical disabilities, persons with 
reduced mobility and incapacitated persons; 
rehabilitation, training and play equipment, in the 
form of elastic seats, chairs and ramps, elastic 
rollers and tunnels for persons with physical 
disabilities, persons with reduced mobility and 
incapacitated persons; parts and components for all 
the aforementioned goods. 

Klasse:12 Vehicles for persons with physical disabilities and 
persons with reduced mobility; wheelchairs; push 
wheelchairs, manually propelled wheelchairs, 
sporting wheelchairs, leisure wheelchairs, electric 
wheelchairs; electrical propulsion units; electrical 
driving equipment for manually propelled 
wheelchairs; electric motors for vehicles; scooters; 
electric tricycles and electric quadricycles for 
persons with physical disabilities and persons with 
reduced mobility; shower trolleys; parts and 
components for all these goods included in this 
class. 

Klasse:20 Furniture; chairs, backrests, cushions; furniture for 

persons with physical disabilities, persons with 
reduced mobility and incapacitated persons; beds 
and accessories for beds, beds for home care, beds 
for institutions, hospital beds; hangers, safety rails 
for beds, bed tables, baskets, baskets for 
supporting medical apparatus; mattresses; foam 
mattresses, air beds and water beds; bath seats, 
shower seats, wheeled shower seats; toilet 
supports, bath supports (terms too vague according 
to the International Bureau - rule 13(2)(b) of the 
Common Regulations); handrails and bars for 
toilets, bathrooms, baths and showers; moveable 
chairs; work seats for persons with physical 
disabilities and persons with reduced mobility; parts 
and components for all these goods included in this 
class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1025185 
(151) Int.reg.dato: 2009.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201000545 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.01.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paul Bastianen, Damloper 69, 4902CE 
OOSTERHOUT, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry. 

Klasse:2 Paints, varnishes and lacquers, including coatings 
also for use for the protection of glass; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers 
and artists. 

Klasse:3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1027352 
(151) Int.reg.dato: 2009.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201001477 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.11 
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.22 SE 2009/08342 
(540) Gjengivelse av merket: 

NCC GREEN CONCEPT 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 NCC Roads Holding AB, 17080 SOLNA, SE 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 
OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; soil conditioning preparations. 

Klasse:19 Building materials (non-metallic); asphalt paving; 
stone, granite, gravel, stone crusher, sand (other 
than moulding sand); non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal. 

Klasse:37 Building and repair services including constructions 
above and below ground; counseling related to 
maintenance, repair and renovation of buildings, 
properties, roads and other constructions above 
and below ground; rental of machines and 
equipment for building and repair work; 
repair/maintenance; installation services; asphalt 
services; consulting services related to asphalting; 
paving services; building, repair and maintenance 
services of roads, traffic circles, parks and other 
constructions above and below ground. 

Klasse:40 Treatment of materials, transformation and 
recycling of waste, ground decontamination. 

Klasse:42 Planning, calculating, establishing and de-
establishing of building and construction projects; 
engineering works related to constructions above 
and below ground; research and development of 
building and construction projects; engineering 
consultation. 

Klasse:44 Horticulture; weed extermination. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1033237 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201003724 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HP Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 BØRKOP, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Apparatus for water supply and sanitary purposes, 

including water supply installations, parts hereof 
and ancillary equipment hereto (not included in 
other classes). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1034720 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201004285 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.22 
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.24 EM 008506651 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tegometall International AG, Industriestrasse 7, 8574 
LENGWIL, CH 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:20 Shelvings and shelving systems, including shop 

racks, wall racks, display racks; furniture, including 
cabinets, showcases, counters, tables, room 
dividers; shelving parts, including shelves, shelving 
supports, shelving brackets, shelving columns, 
shelving consoles, shelving stands, shelving rails, 
shelving panels, shelving boxes, shelving troughs, 
holding and fastening elements for shelvings, 
drawers for shelvings, book supports for shelvings, 
tool holders for shelvings; all the aforesaid goods 
substantially made of metal and/or plastic and/or 
wood. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1035962 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201004786 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.05.06 
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.01 CH 590883 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 QGel SA, Parc Scientifique EPFL, 1015 LAUSANNE, 
CH 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; tanning substances; adhesives used 
in industry. 

Klasse:5 Sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

Klasse:42 Research in the fields of biology, including cellular 
and molecular biology, and in the field of chemistry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1038217 
(151) Int.reg.dato: 2009.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201005610 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.05.27 
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.05 DE 30 2009 047 

385.4/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arrow Central Europe GmbH, Im Gefierth 13 a, 63303 
DREIEICH, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Scientific apparatus and instruments; data-

processing equipment and computers; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images; magnetic data carriers, recording discs; 
electronic diaries, magnetic tape units (computing), 
smart cards or cards with microprocessors, 
magnetic cards, printed circuits, integrated circuits, 

computer keyboards, bar code readers, couplers 
(computers), calculating machines, transmitters 
(telecommunications), encoders (magnetic), tape 
recorders, scanners (computing), printers for use 
with computers, data processing equipment, 
interfaces (computing), games software, readers 
(computing), software (recorded programs), except 
software (recorded computer programs) for medical 
purposes, word-processing machines, disc drives 
(computing), computer memories, modems, 
monitors (computer programs), navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers), 
computers, notebooks, personal computers, 
computers peripherals, computer programs 
(downloadable software), except computer 
programs (downloadable software) for medical 
purposes, processors (central processing units 
(CPUs)), recorded computer programs, except 
computer programs for medical purposes, recorded 
operating programs (for computers), chips 
(integrated circuits), magnetic tape, mice 
(computing), mouse mats, electronic pocket 
translators, transmitters (telecommunications), 
magnetic tape units (computing). 

Klasse:35 Wholesale and retail services with computers, 
computer networks and computer programs; 
collection of data in a master file, organisation of 
data in a master file, computerized file 
management, data searches in computerized files 
for others, word processing, transcription; business 
management assistance, dissemination of 
advertisements, in particular on the Internet, market 
studies, opinion polling. 

Klasse:38 Telecommunications; routing and branching 
services for telecommunications, electronic displays 
(telecommunications), communications by fibre 
optic networks, communications by computer 
terminals, providing access to a global computer 
network, information about telecommunications, 
rental of telecommunications apparatus, rental of 
message sending apparatus, rental of modems, 
electronic messaging, transmission of messages, 
computer-aided transmission of messages and 
images, connection by telecommunications to a 
worldwide computer network, providing information 
relating to telecommunications. 

Klasse:41 Education, trainings in the field of data processing. 
Klasse:42 Design and development of computer hardware and 

software; analysis for computer system installation, 
reconstruction of databases, design of computer 
systems, consultancy concerning computers, 
conversion of data and computer programs (except 
physical conversion), conversion of data or 
documents from a physical medium to an electronic 
medium, creation and maintaining Websites, for 
others, duplication of computer programs, hosting 
of computer sites (Websites), software installation, 
rental of computer software, rental of computers, 
maintenance of computer software, updating of 
computer software, computer programming; 
services regarding the installations of computer 
systems, computer networks and computer 
programs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1042961 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201007593 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.26 FR 09 3 694 205 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Feiyue Holding Pte Ltd, 11D Mount Sophia, #01-21 The 
Old School, 228468 SINGAPORE, SG 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Soaps; perfumery; toilet waters; essential oils; 

cosmetics; hair lotions; sunscreens (cosmetic 
preparations for skin tanning); cosmetic kits; 
cosmetic creams; make-up preparations; cosmetic 
preparations for skin care; shampoos; shaving 
preparations. 

Klasse:9 Spectacles (optics); spectacle frames; sunglasses; 
goggles for sports; spectacle cases; containers for 
contact lenses; optical goods. 

Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments; watches; 
cufflinks; key rings (trinkets or fobs); alarm clocks; 
charms (jewellery). 

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; office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printing blocks; stickers (stationery); note 
books; calendars; newspapers; books. 

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; school 
bags; key cases (leatherware); travelling trunks; 
school bags; school satchels; vanity cases (not 
fitted); pocket wallets; purses; rucksacks; sports 
bags; beach bags; travelling bags; travelling sets 
(leatherware). 

Klasse:24 Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; bath linen, except 
clothing; fabric for boots and shoes; lining fabric for 
shoes; covers for cushions; bed linen; household 
linen; table linen not of paper; bed covers; bed 
blankets; sleeping bags (sheeting). 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear; shirts; articles of 
clothing; leather or imitation leather clothing; belts 
(clothing); furs (clothing); gloves (clothing); scarves; 
neckties; hosiery; socks; slippers; sports shoes; 
beach shoes; ski boots; underwear; bathing suits. 

Klasse:26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 
hair bands; shoes fasteners; shoe hooks; shoe 
eyelets; hair ornaments; belt clasps; heat adhesive 
patches for decoration of textile articles; shoe 
ornaments (not of precious metal). 

Klasse:28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; balls for games; play 
balls; teddy bears. 

Klasse:35 Presentation of goods, as listed in classes 3, 9, 14, 
16, 18, 24, 25, 26 and 28 of this application, on 
communication media for retail purposes; retail sale 
of goods, as listed in classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 
25, 26 and 28 of this application; sales promotion 

for others. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044680 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201008133 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.21 BX 1195802 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spiro Enterprises BV, Den Hoek 3, 5845EL SINT 
ANTHONIS, NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 De-aerators and de-aerators for pipework 

containing liquids for use in industrial installations. 
Klasse:11 De-aerators and de-aerators for pipework 

containing liquids for use in heating, central heating, 
refrigerating, drying and heat recovery installations 
and apparatus; air and dirt separators for pipework 
containing liquids for use in heating, central heating, 
refrigerating, drying and heat recovery installations 
and apparatus. 

Klasse:35 Business intermediary services in the field of 
purchase and sales of de-aerators and de-aerators 
for pipework containing liquids for use in industrial 
installations and for use in heating, central heating, 
refrigerating, drying and heat recovery installations 
and apparatus; business intermediary services in 
the field of purchase and sales of air and dirt 
separators for pipework containing liquids for use in 
heating, central heating, refrigerating, drying and 
heat recovery installations and apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1045474 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201008495 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.29 IT FI2010C000136 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dernamaria SrL, Viale Michelangelo, 74, 50125 
FIRENZE, IT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:18 Leather and imitation leather goods, namely leather 

bags, handbags for ladies and men, travel bags, 
shoulder bags, Boston bags, all-purpose sport 
bags, pocket wallets, coin purses, key cases of 
leather or imitation of leather, cosmetic bags and 
vanity cases sold empty, business card cases, 
clutch bags, satchels, trunks; traveling sets, namely 
luggage, matching luggage; suitcases; valises; 
briefcases; overnight cases; document suitcases; 
garment bags for travel; rucksacks; umbrellas; 
walking sticks; harnesses; saddlery. 

Klasse:25 Men, women and children's clothing, namely 
jerseys, pullovers, sweaters, cardigans, sweat 
shirts, T-shirts, polo shirts, shirts, blouses, top-
coats, waistcoats, skirts, trousers, shorts, jeans, 
suits, dresses, vests, leather suits, blazers, wind 
resistant jackets, heavy jackets, coats, coveralls, 
mantles, raincoats, overcoats, leather coats, fur 
coats, jackets, parkas, padded jackets, scarves, 
neck bands, foulard (clothing), shawls, neckties, 
belts (clothing), braces (suspenders), silk scarves, 
gloves, hand-warmers (clothing), hats, berets, caps, 
headbands, ear muffs, cap visors; underwear, 
namely underpants, briefs, panties, socks, tights, 
stockings, garter belts, brassieres, bras, corsets, 
corselets, undershirts, negligees, pajamas; 
sportswear, namely gym suits, waterproof overalls, 
snow suits, salopettes, bathing suits, swim suits, 
bathing trunks, bathrobes; footwear, namely shoes, 
moccasins, sneakers, gymnastic shoes, beach 
shoes, boots, ankle boots, sandals, beach sandals, 
slippers, after ski boots. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1045951 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201008581 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.19 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.06 FR 10 3 702 871 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Automobiles Peugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, 
75116 PARIS, FR 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 

water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their 
components namely, motors and engines, 
gearboxes, bodies for vehicles, chassis, steering 
systems, shock absorbers, transmissions, for land 
vehicles, brakes, wheels, rims, hub caps, seats, 
anti-theft warning apparatus, signaling horns, seat 
covers, head rests for seats, rearview mirrors, 
steering wheels, protective moulding rods, 
windshield wipers, torsion bars, tank caps, bumper 
guards, trailer hitches, luggage carriers, ski carriers, 
spoilers, doors, sunroofs, windows. 

Klasse:37 Maintenance, servicing and repair services for 
automobile vehicles; vehicle repair. 

Klasse:39 Transportation, vehicle rental services, vehicle 
lending or replacement services, vehicle breakdown 
assistance (towing), garage and car parking rental. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2011.02.28 - 09/11

 

88 
 

(111) Int.reg.nr: 1046106 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201008731 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.11 GB 2538812 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Senergy Holdings Ltd, 15 Bon Accord Crescent, 
AB116DE ABERDEEN, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Transportable and non-transportable buildings of 

metal; frameworks of metal for building; mooring 
buoys of metal; pilings of metal; transportable and 
non-transportable structures of metal; tubes of 
metal; pillars of metal for building and/or for 
modular construction; transportable and non-
transportable towers of metal, including towers for 
housing wind-powered turbines; all as included 
within this class. 

Klasse:35 Business management consultancy; business 
organization consultancy; business performance 
management consultancy; management 
consultancy in the energy sector (including 
renewable energy); professional business 
consultancy and management services associated 
with oil and gas field exploration, appraisal, 
development and operation; business asset 
evaluation (including oil and gas reservoirs); all as 
included within this class. 

Klasse:37 Consultancy and supervision services relating to oil 
and gas drilling installations; consultancy and 
supervision services relating to renewable energy 
installations; consultancy and supervision services 
relating to oil and gas field installations; consultancy 
and supervision services relating to coal bed 
methane extraction installations; all as included 
within this class. 

Klasse:39 Transport, distribution, storage and supply of 
energy, renewable energy, electricity, gas, fuel and 
oil; transmission of electricity; storage, distribution 
and supply of solar, wind, biomass, hydroelectric, 
combustion, tidal and wave energy; transport of 
offshore wind energy installations; supply of energy 
sourced from combined-heat-power installations for 
industrial or domestic use; supply of electricity from 
micro combined-heat-power installations; 
consultancy, advisory and information services for 
all of the aforesaid services. 

Klasse:40 Power generation services; production of energy; 
generation of energy; generation of energy from 
solar, wind, combustion, biomass, hydroelectric, 
tidal and wave power stations; recycling; processing 
of waste products; water treatment; treatment 
(conversion) of waste; production and provision of 
renewable energy for domestic and industrial use; 
operation and control of solar energy and 
renewable energy plants; operation and control of 
micro combined-heat-power; embedded electricity 
generation connected to the regional distribution 
network; exportation of excess electricity from 
embedded electricity generation to the national grid; 
consultancy, advisory and information services for 
all of the aforesaid services. 

Klasse:41 Arranging and conducting conferences; arranging 
and conducting seminars; arranging and conducting 
training workshops; all as included within this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

(111) Int.reg.nr: 1046270 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201008767 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.11 EM 008876732 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Osram GmbH, Hellabrunner Strasse 1, 81543 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling of electricity; lasers, not for medical 
purposes; lighting control devices; ligth emitting 
diodes, including organic light emitting diodes, laser 
diodes, especially power laser diodes, 
semiconductor power laser diodes, including for 
material processing, semiconductor components, 
light conductors, optocouplers, optical sensors, light 
barriers, light emitting diode modules (modules with 
light functions, constructed from light emitting 
diodes, including organic light emitting diodes), 
especially for lighting and signalling, light emitting 
diode technology displays, including organic light 
emitting diode technology displays; parts for all the 
aforesaid goods, included in class 9. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, in particular electric lamps 
and luminaires; lighting apparatus and systems, 
lighting apparatus and systems based on light-
emitting diodes (LEDs), including organic LEDs, 
LED lamps and LED luminaries and parts therefor, 
lighting devices and systems, and parts therefor, 
based on LEDs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1046427 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201008791 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.28 EM 008841538 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lautsprecher Teufel GmbH, Gewerbehof Bülowbogen, 
Aufgang D1, Bülowstr. 66, 10783 BERLIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; loudspeakers, 
home-cinema loudspeaker systems; battery 
charging systems (electric) for loudspeakers and 
electronic apparatus for image and sound 
reproduction; (stereo) music systems; CD, DVD, 
blu-ray players, radios, amplifiers, tuners, MP3 
players and computer docking stations; MP3 
players and computer docking stations, including 
radios and/or loudspeakers; radio-alarm clocks; 
headphones; hard disk recorders; TV and DVBT 
receivers; media servers; electric cables and 
conduits for apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images. 

Klasse:35 Advertising; direct mail advertising (tracts, 
prospectuses, printed matter, samples); advertising 
in all media, including radio, television, cinema, 
print, videotext, online and teletext advertising, 
including customer marketing; display services for 
merchandising; public relations; advertising on the 
Internet, for others; sponsoring in the form of 
advertising; retail and wholesale services, including 
by mail order, via the Internet and by means of 
teleshopping programmes, in relation to goods in 
the field of electronic entertainment, online services 
and e-commerce provider services, namely 
presentation of goods and services for advertising 
purposes, order placement, delivery services and 
invoice management, including within the 
framework of e-commerce; accounting for electronic 
order systems. 

Klasse:41 Entertainment, cultural activities; rental of apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images, as well as loudspeakers and home-
cinema loudspeaker systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1047296 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201009235 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 
GERLINGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:35 Retail services in relation to new and used motor 

vehicles, accessories for motor vehicles and spare 
parts for motor vehicles; professional business and 
technical consultancy, in particular with regard to 
the business management of motor vehicle 
workshops. 

Klasse:36 Insurance, in particular insurance brokerage; 
financial affairs, in particular brokerage of loan and 
leasing agreements. 

Klasse:37 Maintenance and repair of motor vehicles, and of 
accessories and parts therefor; fitting of 
accessories and spare parts in motor vehicles. 

Klasse:41 Providing of training and instruction, all in particular 
in relation to operating motor vehicle workshops. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1047474 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201009276 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FAUN Umwelttechnik GmbH & Co KG, Feldhorst 4, 
27711 OSTERHOLZ-SCHARMBECK, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Street sweeping machines, street washing 

machines. 
Klasse:9 Data-processing equipment and computers; 

computer programmes recorded on data carriers, in 
particular computer programmes in the field of 
waste disposal. 

Klasse:12 Motorised land vehicles for municipal purposes, in 
particular vehicles for cleaning sewers, street 
sprinkler vehicles, waste collection and transport 
vehicles; container-type closed waste disposal 
superstructures for waste collection and transport 
vehicles with at least one opening for waste 
materials and secondary raw materials, as 
structural parts of vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1047517 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201009282 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.09 EM 009163494 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Saint-Gobain Cultilène BV, Zeusstraat 2, 5048CA 
TILBURG, NL 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Mineral substrates or fibers, more particularly 

mineral substrates or fibers in the form of panels, 
loose wool, strips, all these goods being for plant 
cultivation, the production of early crops, fruits, 
flowers and seed germination; mineral fiber felts, in 
particular rock fibers for use in the culture of plants, 
the production of vegetables, fruits, flowers and the 
germination of seeds. 

Klasse:27 Wall hangings made from mineral fibers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1048069 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201009523 
(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:  

 The mark consists of a stylized letter "M" and the 
stylized words "MONSTER ENERGY". 

(730) Innehaver: 
 Hansen Beverage Co, 550 Monica Circle, Suite 201, 

CA92880 CORONA, US 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Sports helmets. 
Klasse:16 Stickers; sticker kits comprising stickers and decals; 

decals. 
Klasse:18 All purpose sports bags; all-purpose carrying bags; 

backpacks; duffle bags. 
Klasse:25 Clothing, namely, t-shirts, hooded shirts and 

hooded sweatshirts, sweat shirts, jackets, pants, 
bandanas, sweat bands and gloves; headgear, 
namely, hats and beanies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048473 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201009746 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOVE FOR HUMANITY 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Michael Assil, A446, 110 E. Ninth Street, CA90079 
LOS ANGELES, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:25 Clothing, namely, men's, women's, missy's, juniors', 

children's and infants' jeans, T-shirts, sweatshirts. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1048798 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201009798 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.14 EM 9171687 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alpex SrL, Via degli Artigiani, 37, 31035 CROCETTA 
DEL MONTELLO (TV), IT 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1051110 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201010508 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.21 EM 009123316 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Saint-Gobain Isover G+H AG, 1, Bürgermeister-
Grünzweig-Strasse, 67059 LUDWIGSHAFEN, DE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Software and machine-readable data for 

calculations in construction and technical insulation, 
in particular computer software for physical 
calculations for use in structural and thermal 
aspects of buildings and for installations for home 
technical applications and operation; software for 
drafting texts for calls for tender and certifications 
for buildings and home technical installations and 
operating systems; machine-readable data media 
equipped with the software and data banks 
mentioned above. 

Klasse:42 Advice on building construction, especially physical 
construction calculations and thermal calculations 
for buildings and installations of the home 
automation and operation type. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1051961 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201010785 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.21 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IFN-Holding AG, Ganglgutstraße 131, 4050 TRAUN, 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; goods 
of common metal not included in other classes; 
aluminium; outdoor blinds of metal; metal fittings for 
buildings; fittings of metal for furniture; windows of 
metal; aluminium windows; ironwork for windows; 
fittings of metal for windows; window-stops of metal; 
shutters of metal; window frames of metal; window 
frames of aluminium; window casement bolts; 
runners of metal for sliding doors; insect screens of 
metal; cornices of metal; knobs of metal; blinds of 
metal; mouldings of metal for cornices; roller blinds 
of steel; hinge bands of metal; metal hinges; door 
fittings of metal; metallic doors; door handles of 
metal; latch bars of metal; door frames of metal. 

Klasse:19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
transportable buildings; building glass; windows 
(not of metal); window glass (except glass for 
vehicle windows); shutters (not of metal); window 
casements, not of metal; window glass, for building; 
insect screens (not of metal); cornices (not of 
metal); mouldings, not of metal, for cornices; 
window glass (except glass for vehicle windows); 
insulating glass [building]; lintels (not of metal); 
doors, not of metal; door frames, not of metal. 

Klasse:37 Building construction; repair; installation services; 
building sealing; construction information; building 
insulating; window cleaning. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1052760 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201011105 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.03 IT TO2010C002517 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of the wording "GIRARROSTI S. 
RITA" in fancy characters. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 S. RITA SPITS-ROASTER. 

(730) Innehaver: 
 Gruppo Santa Rita SrL, Corso Re Umberto I, 2, 10121 

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

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats. 

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

Klasse:31 Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables. 

Klasse:35 Retail services for the benefit of others concerning 
meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and 
milk products, edible oils and fats, 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, agricultural, 
horticultural and forestry products and grains not 
included in other classes, live animals, fresh fruits 
and vegetables. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1052955 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201011145 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daniel Nestor Solenthaler, Obere Zollgasse 21, 3072 
OSTERMUNDIGEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Business software, software packages. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1052963 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201011147 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 M-System Co Ltd, 14-26, Hannan-cho 4-chome, 
Abeno-ku, 545-0021 OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Measuring or testing machines and instruments, not 

for medical purposes; parts and accessories for 
measuring or testing machines and instruments, not 
for medical purposes; indicators, including process 
indicators, including bar graph indicators and digital 
panel meters; power distribution or control machines 
and apparatus; parts and accessories for power 
distribution or control machines and apparatus; 
electronic actuators; electronic valve actuators; 
voltage surge protectors; signal conditioners for 
instrumentation; electro-pneumatic converters; 
pneumatic-electro converters; electric or magnetic 
meters and testers; parts and accessories for electric 
or magnetic meters and testers; power transducers 
for AC power lines; power monitors for AC power 
lines; telecommunication devices and apparatus; 
parts and accessories for telecommunication 
machines and apparatus; electric communication 
protocol converters; remote control apparatus; 
remote input/output units for computers; remote 
control telemetering machines and instruments; 
multiplex data transmission units; electronic 
machines, apparatus and their parts; computer 
software and hardware for real-time measuring, 
transmitting, recording, logging and displaying of 
data; electronic data recorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1053195 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201011328 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Union-Tank Eckstein GmbH & Co KG, Mainparkstrasse 
2-4, 63801 KLEINOSTHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Electronic and electrical equipment and apparatus 

for recording, transmission, in particular via wireless 
means, processing and receiving, in particular via 
wireless means, of data and installations primarily 
consisting of this equipment, in particular for the 
recording, billing and payment of tolls, in particular 
of mileage-dependent tolls, for example on-board 
units; data carriers, in particular interchangeable 
data carriers, for the aforesaid apparatus and 
software and data collections, in particular stored 
on data carriers, for the aforesaid apparatus. 

Klasse:35 Calculation of road tolls for motor vehicles, in 
particular road transport vehicles; calculation of 
telecommunications and telematics services. 

Klasse:38 Telecommunications and telematics services, 
included non-secure services, in particular for 
communication with vehicles, such as transmission 
and reception, in particular via wireless means, and 
storage and processing of data, in particular digital 
data, and light, sound, information and image 
signals; rental of telecommunications equipment 
and apparatus; technical consultancy services in 
relation to all the aforegoing services; 
communication by computer terminals. 

Klasse:42 Design and development of computer hardware and 
software for toll recording systems and parts 
therefor; design and development of computer 
hardware and software for telecommunications 
installations, networks and apparatus and for 
computer terminals, for apparatus for, in particular, 
wireless data transmission and for data processing 
apparatus, all the aforesaid being in particular for 
use by and with toll recording systems; rental of 
electronic and electrical apparatus, including 
apparatus and equipment for, in particular, wireless 
data transmission, and of data processing 
apparatus, for example on-board units, for 
recording, billing and payment of tolls, in particular 
of mileage-dependent tolls; rental of data carriers 
for use in and with the aforesaid apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1053247 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201011334 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.13 DK VA 2010 02419 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 
KØBENHAVN V, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:32 Beers, including fruit-flavoured beers. 
Klasse:33 Alcoholic beverages, including malt-based 

beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1053395 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201011365 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.12 EM 009098831 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Outokumpu OYJ, Riihitontuntie 7 B, 02200 ESBO, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Common metals and their alloys including stainless 

steel. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1053396 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201011366 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.12 EM 009098906 
(540) Gjengivelse av merket: 

LDX 2404 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Outokumpu OYJ, Riihitontuntie 7 B, 02200 ESBO, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Common metals and their alloys including stainless 

steel. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1053403 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201011370 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.19 DE 30 2010 010 

165.2/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Inform Institut für Operations Research und 
Management GmbH, Pascalstr. 23, 52076 AACHEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Software; stored software, programs stored on 

machine-readable storage media for data processing 
equipment; data processing equipment and 
computers; apparatus and devices for data 
transmission and equipment composed fully or 
essentially therefrom. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1053417 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201011371 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.27 JP 2010-067820 
(540) Gjengivelse av merket: 

RISE OF NIGHTMARES 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 KK Sega d/b/a Sega Corp, 2-12, Handea 1-chome, 
Ohuta-ku, 144-0043 TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Computer game programs; video game software; 

video game programs; video game discs and 
cartridges; game programs for arcade game 
machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1053471 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201011378 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.22 CH 604120 
(540) Gjengivelse av merket: 

MECHANICS OF PASSION 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:14 Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 

necklaces, brooches, key rings, watches, 
chronometers, wall clocks, watch bands, boxes of 
precious metal for watches and jewelry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1053473 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201011379 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.30 CH 600336 
(540) Gjengivelse av merket: 

MILLE ET UNE HEURES 
(541) Merket er et  ordmerke 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 THOUSAND AND ONE HOURS. 
(730) Innehaver: 

 Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:14 Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 

necklaces, brooches, key rings, watches, 
chronometers, wall clocks, watch bands, boxes of 
precious metal for watches and jewelry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1053474 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201011380 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.30 CH 604951 
(540) Gjengivelse av merket: 

EVASIONS JOAILLIERES 
(541) Merket er et ordmerke 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 JEWELLERY ESCAPES. 
(730) Innehaver: 

 Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:14 Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 

necklaces, brooches, key rings, watches, 
chronometers, wall clocks, watch bands, boxes of 
precious metal for watches and jewelry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1053869 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201011457 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 XXXLutz Marken GmbH, Römerstr. 39, 4600 WELS, 
AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Metal ironmongery and locksmithing articles, goods 

of metal (included in this class). 
Klasse:11 Lighting, cooking, refrigerating, drying, ventilating 

apparatus and sanitary installations. 
Klasse:16 Paper, cardboard and goods made thereof 

(included in this class). 
Klasse:18 Leather and imitations thereof, goods made of 

these materials (included in this class); animal skins 
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks. 

Klasse:19 Non-metallic building materials; non-metallic 
transportable buildings. 

Klasse:20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this 
class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum, substitutes for all these 
materials or of plastics. 

Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers 
(neither of precious metal nor coated therewith); 
unworked or semi-worked glass (except building 
glass); glassware, porcelain and earthenware 
(included in this class). 

Klasse:24 Fabrics and textiles (included in this class); bed and 
table covers. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:26 Lace and embroidery, ribbons and braids; artificial 

flowers. 
Klasse:27 Carpets and rugs, door mats, mats, linoleum and 

other floor coverings; non-textile wall hangings. 
Klasse:28 Games, toys; gymnastic and sports articles 

(included in this class); Christmas tree decorations. 
Klasse:35 Advertising for third parties. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1053912 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201011465 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Expeditors International of Washington Inc, 1015 Third 
Avenue, 12th Floor, WA98104 SEATTLE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:36 Customs brokerage via air or sea. 
Klasse:39 International freight forwarding and consolidation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1053928 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201011467 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.29 US 85001017 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Warner Chilcott Company, LLC, Union Street, KM1.1, 
PR00738 FAJARDO, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations for the treatment of 

bone disorders. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1053937 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201011468 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ansell  Ltd, Victoria Gardens, Level 3/678 Victoria 
Street, VIC3121 RICHMOND, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Gloves for protection against accidents; protective 

gloves for industrial use. 
Klasse:25 Gloves. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1053941 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201011470 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.07 EM 009088956 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Globus Wine A/S, Engager 10, 2605 BRØNDBY, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:33 Wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1053946 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201011471 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.06 LT 2010 1536 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UAB "NAUJASIS NEVEZIS", Jiesios g. 2, Ilgakiemis, 
53288 KAUNO RAJONAS, LT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:30 Cereal preparations; muesli; confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1053958 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201011472 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dynamic Tire Corp, 155 Delta Park Blvd., L6T5M8 
BRAMPTON, CA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Tires. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1053964 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201011474 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dynamic Tire Corp, 155 Delta Park Blvd., L6T5M8 
BRAMPTON, CA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Tires. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1053970 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201011476 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.25 EM 008980369 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vafo Praha sro, Chrástany 94, 25219 CHRÁSTANY, 
CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Vitamin and mineral supplements for pets. 
Klasse:29 Meat and meat derivatives. 
Klasse:31 Dry, semi-moist, wet complete and complementary 

pet food; pet treats. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1054014 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201011480 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.28 IT BO2010C 001097 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BAG SpA, Via dell'Industria, 11, 63010 MONTE SAN 
PIETRANGELI, IT 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1054143 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201011498 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Topphälsa i Halmstad AB, Norra vägen 11, 30231 
HALMSTAD, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Health food supplements for people with special 

dietetic needs; health food supplements mainly 
made of minerals; health food supplements mainly 
made of vitamins; food supplements in the form of 
vitamins and minerals. 

Klasse:28 Elbow guards (sport articles); knee guards (sports 
articles); protective padding (parts of sports suits); 
lower abdomen guards for sporting purposes; 
jockstraps for sporting purposes; boxing gloves; 
skin guards (sport articles); tape for stabilization of 
body parts for sports purposes. 

Klasse:29 Food supplements in the form of proteins. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1054341 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201011524 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Crane Plastics Siding LLC, 1441 Universal Road P.O. 
Box 1058, OH43216 COLUMBUS, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:42 Providing web based and online non-downloadable 

interactive software for visualizing decorating 
changes to a home. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1054370 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201011531 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Anieska Nieskens, Nordring 17, 47661 ISSUM, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:31 Agricultural, horticultural and forestry products and 

grains not included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals, malt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1054382 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201011533 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

EYE-T 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Interactif Visuel Systeme (IVS), 2 cour St Pierre, 75017 
PARIS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; 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; computer 
game programs; computer software, recorded; 
computer peripheral devices; batteries, electric; 
detectors; wires, electric; relays, electric; diving suits, 
gloves or masks; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; protection devices for 
personal use against accidents; spectacles (optics); 
optical goods; spectacle cases; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; integrated 
circuit cards; safety tarpaulins. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1054625 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201011796 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.09 FR 10/3744857 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sicara Fashion Accessories, ZAC les Marchais, rue du 
Général Lecler et rue des Peupliers, 77590 BOIS LE 
ROI, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Spectacles, sunglasses, goggles for sports, 

spectacle cases. 
Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods made 

of these materials and not included in other classes; 
key cases; wallets; purses; handbags. 

Klasse:25 Clothing, clothing for women, clothing for men, 
clothing for children, clothing of leather, clothing of 
imitations of leather; footwear, headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1054782 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201011826 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.03 DE 30 2009 071 

106.2/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fräger GmbH, Karl-Heinz-Fräger-Straße 3, 34376 
IMMENHAUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Electric motors, gear boxes, drive couplings, all 

products except for land crafts. 
Klasse:9 Charger devices for electrical accumulators, 

alternating current converters, electrical 
accumulators. 

Klasse:12 Electric motors, gear boxes, drive couplings and 
coupling components for connecting the mentioned 
parts of tie drive train for motor cars; motor cars and 
their components. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1054839 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201011839 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clarins SA, 4, rue Berteaux Dumas, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:44 Provision of sanitary, cosmetic and beauty care; 

services involving getting fit, massage, tanning, 
salons and saunas; beauty salon services; 
hairdressing salons; services involving information, 
assistance and advice on beauty, health, cosmetic 
and beauty care, dieting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1054856 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201011840 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 AACHEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations, namely analgaesics for 

human application. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1054875 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201011841 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roberto Industria Alimentare SpA, Via dei Colli, 145, 
31058 SUSEGANA (TV), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:30 Breadsticks, bread croutons, bread. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1054912 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201011844 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.05 DK VA 2010 00708 
(540) Gjengivelse av merket: 

CSC Clinical Suite 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, 8200 
AARHUS N, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Recorded computer software; recorded computer 

software for use within the health care sector; 
recorded computer software for use for electronic 
patient records and patient record modules; 
recorded computer software for registration, 
administration, handling and safe-keeping of data, 
including patient data, person data, clinical data and 
classifications, laboratory and X-ray data, data 
regarding medicines, data in the form of check lists, 
and letter and document templates; computer 
software for patient administration; computer 
software used for administering medicines; 
computer software that can be connected to X-ray 
devices; digital and magnetic data carriers; 
computer software manuals in electronic form. 

Klasse:35 Compilation of information, namely input of 
information into computer databases; compilation of 
statistics; systemization of information into 
computer databases; sorting, integration and editing 
of information into computer databases; 
administration of computer files; searching for data 
in computer files for others. 

Klasse:38 Computer aided transmission of messages, images 
and data; rental of access time to global computer 
networks; electronic mail; communication between 
computers and mobile phones; communication 
between computers and preclinical systems; 
communication between computers; electronic 
bulletin board services (telecommunication 
services); providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
providing access to databases; telecommunications 
routing and junction services. 

Klasse:42 Design and development of computer systems and 
computer software for the health care sector; 
design and development of computer software for 
electronic patient records and patient record 
modules; updating of the aforesaid computer 
software; computer programming; installation and 
implementation of computer software; computer 
software consultancy and information relating to 
computer software; rental of computer software; 
hosting computer sites (web sites). 

Klasse:44 Medical treatment and administering of medicines 
via telecommunications media in the form of 
telemedicine; information on medical services and 
medical assistance, information on hospitals, 
medical clinics, health care and nursing services 
and prescription of medicines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1054913 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201011845 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.19 EM 008966211 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Winter Holding GmbH & Co KG, Heidelberger Strasse 
9-11, 69226 NUSSLOCH, DE 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1054936 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201011851 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Asahi Kasei Medical Co Ltd, 1-105 Kanda Jinbocho, 
Chiyoda-ku, 101-8101 TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Chemical processing machines and apparatus, 

namely filtering machines and membrane-type 
filters thereof, used in the manufacture of 
pharmaceutical preparations; filtering machines and 
membrane-type filters thereof; chemical processing 
machines and apparatus, namely separating 
machines based on chromatography and 
chromatography columns thereof; chemical 
processing machines and apparatus. 

Klasse:9 Laboratory experimental machines and apparatus, 
namely filtering machines and membrane-type 
filters thereof; laboratory experimental machines 
and apparatus, namely chromatograph for 
experimental use and chromatography columns 
thereof; laboratory apparatus and instruments. 

Klasse:11 Industrial machines and apparatus, namely 
chromatograph for industrial use and 
chromatography columns thereof; 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). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.19 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1054937 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201011852 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.19 RO M 2010 05245 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (Ministry 
of Regional Development and Tourism), (Ministry of 
Regional , Development and Tourism) BUCURESTI, 
SECTOR 5, RO 

(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. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1054966 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201011855 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.06 IT PD2010C000862 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vacutest Kima SrL, Via dell'Industria, 12, 35020 
ARZERGRANDE (PD), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:10 Vacuum tubes and needles for blood collection, 

vacuum tubes and accessories for urine collection, 
tubes for capillary blood collection; plastic 
disposable labware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055042 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201011860 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sudesan Temizlik Ürünleri ve Ambalaj Sanayi Ticaret 
Anonim Sirketi, Cihangir Mah., &#350;ehit Komando 
Onba&#351;&#305;, U&#287;ur Hanc&#305; Sok. 
No:85 AVCILAR ISTANBUL, TR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Detergents other than for use in manufacturing 

operations and medical purposes, laundry starch, 
laundry bleaches, soaps, softeners, color-brightening 
chemicals for household purposes (laundry) 
perfumery, namely, perfumes; eau de cologne, 
colognes, lotions for cosmetic purposes, essential 
oils, deodorants for personal use, rose water, after-
shave lotions, antiperspirant deodorants, cosmetics 
namely, nail polishes, lipsticks, mascaras, creams for 
cosmetic, hair care cream, hair dyes, hair gel, body 
gel, hair spray, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, wax, shampoos, hair waving preparations; 
eyebrow pencils (eyeliner), lip-liners, eye shadows, 
rouges, skin care creams, humidifier cream and 
lotions liquid make-up, powder for make-up; acetone 
for cosmetic purposes; nail care materials, nail 
hardening and nourishing preparations, shaving 
preparations, shaving soaps; after-shave soaps, 
after-shave creams, shower gel, depilatory 
preparations for cosmetic purposes, hennas; 
cosmetic preparations for slimming purposes; auto 
bronzers, cosmetic and disinfectant preparations, 
soaps namely, soaps for personal use, tooth care 
preparations namely toothpastes, dentifrices. 

Klasse:5 Air fresheners, deodorants, other than for personal 
use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.19 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055073 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201011864 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.27 EM 8839516 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vegitalia SpA, Zona Industriale del Fullone, 87018 SAN 
MARCO ARGENTANO (CS), IT 

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

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats. 

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

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

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055090 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201011866 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.30 US 85002211 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MTS Systems Corp, 14000 Technology Drive, 
MN55344-2290 EDEN PRAIRIE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Testing apparatus for applying tension and/or 

compression loads to a specimen to obtain 
mechanical characteristics of the specimen such as 
tensile and compressive strength, strength of 
adhesion, compressive yield strength, peel 
resistance and shear strength. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055389 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201012072 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.02 EM 008853343 
(540) Gjengivelse av merket: 

Only@Glam 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Glam Media GmbH, Kolosseumstr. 1, 80469 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Published and printed matter, in particular books, 

handbooks, pamphlets, periodicals, newspapers, 
magazines, catalogues; advertising material. 

Klasse:35 Advertising; services in the field of advertising and 
of marketing; advertising agency services; 
dissemination of advertising content, in particular 
via the Internet; arranging of business contacts and 
contracts between advertisers and Internet 
advertising space providers; rental of advertising 
space on the Internet; rental of advertising time on 
communication media; advertising on the Internet, 
for others; on-line advertising in computer networks; 
compilation of advertising content for website 
applications on the Internet; compilation of 
directories for advertising purposes, for publication 
on the Internet; operating electronic markets on the 
Internet, by arranging contracts online, for others, 
for the buying of goods and the providing of 
services; arranging retail transactions on the 
Internet. 

Klasse:38 Providing access to information on the Internet. 
Klasse:41 Services of a publishing firm, except printing; 

electronic publishing services; publication of 
periodicals and books in electronic form, including 
in particular on the Internet; entertainment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055430 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201012075 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.08 DE 

302010021400.7/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Motor vehicles and their parts (included in this 

class). 
Klasse:28 Model vehicles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055431 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201012076 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.25 DE 30 2010 018 

193.1/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eduard Hueck GmbH & Co KG, Loher Strasse 9, 58511 
LÜDENSCHEID, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Profiles of aluminium for use in building, namely for 

the manufacture of doors, windows, facades, 
partitions, canopies, winter gardens, conservatories 
and fire barriers, and mechanical opening and 
closing devices of metal for the aforesaid goods. 

Klasse:17 Insulating materials and seals for doors, windows, 
facades, partitions, canopies, winter gardens, 
conservatories and fire barriers. 

Klasse:19 Building materials (non-metallic), in particular 
plastic strips and plasterboards for manufacturing 
and assembling windows, doors, facades, 
partitions, canopies, winter gardens, conservatories 
and fire barriers and for mechanical opening and 
closing devices for the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1055434 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201012077 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.05 EM 009114729 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Knapp AG, Günter-Knapp-Str. 5-7, 8075 HART BEI 
GRAZ, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Storage systems, conveyor installations, machines 

in commissioning installations; components for the 
aforesaid systems and installations, included in this 
class. 

Klasse:9 Measuring, signalling, regulating and control 
devices, and security devices for storage systems, 
conveyor installations and machines for 
commissioning installations, software for use in 
storage systems, conveyors and commissioning 
installations, data processing equipment, computers 
and other computer hardware for use in storage 
systems, conveyors and commissioning 
installations. 

Klasse:42 Creation, development, further development, care, 
updating, design and installation of software for use 
in storage systems, conveyors and commissioning 
installations, technical consultancy with regard to 
the application of the aforesaid software, technical 
project studies and development of computers and 
computer hardware for use in storage systems, 
conveyors and commissioning installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055437 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201012078 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.05 DK VA 2010 00719 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 BAGSVÆRD, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Publications related to medical studies and 

research regarding pharmaceutical preparations for 
the treatment of diabetes and obesity related 
diseases and disorders. 

Klasse:42 Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials and studies for pharmaceutical 
preparations related to the treatment of diabetes 
and obesity related diseases and disorders and 
providing scientific information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and obesity related diseases and 
disorders. 

Klasse:44 Providing medical information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and obesity related diseases and 
disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055446 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201012079 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.16 SG T1003121C 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSIM International Ltd, 65 Ubi Avenue 1, OSIM 
Headquarters, 408939 SINGAPORE, SG 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:10 Medical apparatus and instruments; medical 

diagnostic apparatus; physiotherapy apparatus; 
furniture for medical and therapeutic purposes; 
orthopedic articles; reflexology machines for 
medical purposes; blood pressure monitors; 
massage apparatus and appliances; massage 
hairbrushes; nerve muscle stimulators; hand-held 
massagers; eye, body and foot massagers; 
massage chairs for medical and therapeutic 
purposes; kneading, massaging and tapping 
machines for medical use; apparatus for the 
therapeutic toning of the muscles; apparatus for use 
in exercising muscles for medical use; urine 
monitors for medical use; nebulisers; orthopaedic 
footwear (shoes); orthopedic soles; inner soles 
(orthopaedic) for footwear; abdominal belts and 
pads; orthopaedic belts; cushions, mattresses and 
pillows for medical purposes; pillows for orthopedic 
use; heating cushions (pads), electric, for medical 
purposes; hot air therapeutic apparatus; 
electromedical or electrotherapy apparatus and 

instruments for slimming treatments; deep heat 
massage apparatus; electrically operated 
massagers; esthetic massage apparatus; gloves for 
massage; vibration generating apparatus for 
massage; motor vibrated massage apparatus; 
temperature monitors and sensors for medical use; 
thermometers for medical purposes; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
this class. 

Klasse:20 Furniture; massage beds; massage chairs; 
massage tables; cushions; mattresses; pillows; 
neck pillows (other than for medical or surgical 
use); neck rolls (other than for medical or surgical 
use); reclining chairs; chairs (seats); sofas; all 
included in this class. 

Klasse:35 Advertising, direct mail advertising, marketing, 
promotional and publicity services; retail and 
wholesale services in relation to massage 
apparatus and appliances, sports, exercise and 
fitness apparatus, medical, diagnostic and health 
care apparatus, therapeutic and physiotherapy 
products, health supplements, clothing, headwear, 
footwear, home furnishings and furniture; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods namely massage apparatus and 
appliances, sports, exercise and fitness apparatus, 
medical, diagnostic and health care apparatus, 
therapeutic and physiotherapy products, health 
supplements, clothing, headwear, footwear, home 
furnishings and furniture, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a 
retail outlet, wholesale outlet, distributor outlet or 
from a catalogue by mail order or by means of 
telecommunications; administration of the business 
affairs of retail stores; management of a retail 
enterprise for others; arranging and conducting 
exhibitions for advertising, commercial or trade 
purposes; arranging and conducting of trade shows; 
providing business information on sale of goods; 
provision of business and commercial information; 
marketing studies and research; cost price analysis; 
business management assistance; business 
appraisals; business management and organization 
consultancy; business search; business research, 
provision of assistance (business) in the 
establishment and operation of franchises; business 
consultancy concerning franchisees and licensees; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforesaid; all the aforesaid 
services also provided on-line from a computer 
database or via the global communications network; 
all included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055451 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201012080 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.21 IT MI2010C004143 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of the word "EUROTISFLEX" written 
in majuscules special characters. 

(730) Innehaver: 
 Eurotis SrL, Via Mincio, 20/1 MILANO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Moulded corrugated metallic tubes and relative 

fittings (nuts, nipples, reductions, T-pieces, elbows, 
manifolds and joints); metallic flexible tubes and 
fittings for metallic flexible tubes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1055466 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201012081 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.22 EM 009394065 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Caramba Holding GmbH, Bernerstrasse 6, 74653 
KÜNSELSAU, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry. 

Klasse:2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants. 

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

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

Klasse:5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, all the aforesaid goods not intended for 
the field of dentistry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055467 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201012082 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.06 US 85007923 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OY Halton Group Ltd, Niittyvillankuja 4, 01510 VANDA, 
FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Canopy exhaust system for commercial cooking 

environments and associated areas comprising 
interconnected primary and secondary mechanical 
components for grease extraction, UV-C light 
fixtures and related electronic components 
integrated within exhaust plenum for oxidation of 
grease particles, vapor proof lighting and surface 
fire suppression. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055470 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201012084 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FAUN Umwelttechnik GmbH & Co KG, Feldhorst 4, 
27711 OSTERHOLZ-SCHARMBECK, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Street sweeping machines, street washing 

machines. 
Klasse:9 Data-processing equipment and computers; 

computer programmes recorded on data carriers, in 
particular computer programmes in the field of 
waste disposal. 

Klasse:12 Motorised land vehicles for municipal purposes, in 
particular vehicles for cleaning sewers, street 
sprinkler vehicles, waste collection and transport 
vehicles; container-type closed waste disposal 
superstructures for waste collection and transport 
vehicles with at least one opening for waste 
materials and secondary raw materials, as 
structural parts of vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055471 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201012085 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FAUN Umwelttechnik GmbH & Co KG, Feldhorst 4, 
27711 OSTERHOLZ-SCHARMBECK, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Street sweeping machines, street washing 

machines. 
Klasse:9 Data-processing equipment and computers; 

computer programmes recorded on data carriers, in 
particular computer programmes in the field of 
waste disposal. 

Klasse:12 Motorised land vehicles for municipal purposes, in 
particular vehicles for cleaning sewers, street 
sprinkler vehicles, waste collection and transport 
vehicles; container-type closed waste disposal 
superstructures for waste collection and transport 
vehicles with at least one opening for waste 
materials and secondary raw materials, as 
structural parts of vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055481 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201012087 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.07 FR 09 3 696 968 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Technicolor Trademark Management, 46 quai Alphonse 
Le Gallo, 92130 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus for receiving, recording, transmission, 

reproduction, storing, encrypting, decrypting of 
sound or images, namely transmitters and receivers 
for digital data, decoders for receiving multimedia 
content, especially videos, photos, sounds; 
electronic decoders; multimedia players; television 
apparatus; DVD, Blu-Ray disc and compact disc 
players and recorders; MP3 and MP4 players; 
multimedia servers; computer servers, computers; 
computer, telematic and telephone terminals 
especially for global communication networks (such 
as the Internet); telephone apparatus; modems, 
telecommunication routers; multimedia terminals, 
devices for accessing and controlling access to 
data processing apparatus, authentification devices 
intended for telecommunication networks; platforms 
for digital broadcasting of audio-video content and 
video games; apparatus for games adapted for use 
with television receivers; projection screens and 
projectors; lenses for cinematographic projectors; 
television and cinema recording studios, especially 
cameras, television monitors, mixing consoles, 
digital special effects apparatus; computer software 
for creating, managing, updating and using 
databases; computer software for providing user 
access to a computer or data transmission network, 
especially to a global communication network (such 
as the Internet); computer software and computer 
programs, especially software platforms for 
broadcasting content (video, data and sound) in the 
fields of media, entertainment and communication; 
platforms for digital broadcasting of audio-video 
content and video games; computer software for 
creating and developing video games; 
cinematographic films, DVDs, recording media for 
sound and video; musical and cinematographic pre-
recorded optical audio and videodisks on a large 
variety of subjects; video games, namely games 
adapted for use with an independent display screen 
or a monitor; memory cards and chips; spectacles 
for 3D films. 

Klasse:38 Telecommunications services, namely services for 
transferring, migrating, broadcasting content (video, 
data and/or voice) in the fields of media, 
entertainment and communication; broadcasting 
and transmission of audio-video signals and/or data 
via satellite, cable, antenna or fiber optics; 
information broadcasting services by electronic and 
telematic means, especially via global 
telecommunication networks such as the Internet or 
with private or restricted access; digital 
transmission of films, events both live and from 
other entertainment media; broadcasting services 
and television services, music broadcasting, 
services for downloading audio-video content, 
especially videos-on-demand (VOD); services for 
broadcasting of signals and audio-video data for 
personal stereos (podcasting); communication 
services between computer terminals; cable 

television transmission; communication services for 
voice over IP (Internet Protocol); videoconferencing 
services; rental of apparatus for transmitting 
sounds, images and data; rental, lending and 
provision of modems for others; rental of access 
time to a computer database server, in particular for 
global telecommunication networks such as the 
Internet; telecommunication services via gateway; 
technical consulting services on 
telecommunications. 

Klasse:40 Development of exposed films; services for 
developing, printing, copying (provision of copies), 
publishing, enlarging, engraving, encoding, 
collating, photo finishing and reproduction of 
cinematographic and photographic films, audio and 
video cassettes, videodisks or other recording 
media; services for processing of materials namely 
processing of cinematographic films; assembling of 
material for others; printing services. 

Klasse:41 Entertainment; film production; electronic and digital 
broadcasting and production of cinematographic 
films, television programs, advertisements, video 
cassettes, DVDs; games production services; on-
line games services; services for managing digital 
broadcasting of content; digital imaging services; 
3D film production; postproduction services; 
services for studio recording of audio-video content; 
management of broadcasting premises (studios); 
scheduling of broadcasting dates for films; 
production of special effects for cinematographic 
films, advertising films and television programs; 
television animation services, cinema animation 
services and video animation services; rental of 
films, video cassettes and DVDs (videos-on-
demand), services for rental of apparatus for 
receiving and processing sound, images and data; 
rental of equipment and accessories for cinema and 
television; organization of conferences and 
exhibitions for cultural and entertainment purposes; 
teaching, providing of training, sporting and cultural 
activities; services for dyeing and colorizing; 
services for color correction; photomontage, 
services (preparing, installing and managing) for 
subtitling, dubbing, copying of cassettes or DVDs, 
preparing, installing and managing audio-video 
content in multiple formats for final broadcast; 
technical consulting services on entertainment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055492 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201012089 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shanghai Electric & Chinese characters & Devices. 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 SHANG HAI DIAN QI 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Shanghai electric. 

(730) Innehaver: 
 Shanghai Electric Group Co Ltd, 30F, No.8 Xing Yi 

Road SHANGHAI, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Embossing machines; machines and equipments 

for metallurgy industry, namely pig machines; 
elevators (lifts); presses; foundry machines; steam 
turbines; internal combustion engines (not including 
the engines of motors, tractors, grain combines, 
motorcycles, chain saws and steam locomotives); 
hydraulic turbines; cutting tools (including machine 
cutting tools); equipments for electronics industry; 
AC generators; centrifuger; shaft couplings 
(machines); waste disposers (machines); 
agricultural machines; printing machines; looms 
(machines); boilers and its accessory parts for 
power station; hydraulic engines and motors; wind 
power generators; machine tools; rammers 
(machines); robots (machines); drill presses; punch 
presses; fans for cooling engines of motors; valves 
(machine parts); air compressors; hydraulic 
component (not including hydraulic circuits of 
motors); pneumatic components; shock absorbers; 
mechanical seals; bearings (parts of machines). 

Klasse:9 Measuring instruments for cutting tools; PC 
measuring tank; navigation apparatus for vehicles 
(on-board computers); surveying instruments; 
physical and chemical test instrument and 
measuring tools; inductors (electricity); betatrons; 
controlling system of nuclear power station; electric 
cables; wafers (silicon slices); integrated circuits; 
electromagnetic coils; eclectic converters; mutual 
inductors; electronic apparatus for the remote 
control of industrial operations; electric 
accumulators for vehicles. 

Klasse:11 Freezers; air cooling apparatus; gas boilers; 
sewage processor. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055510 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201012091 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arbeitsgemeinschaft Golden Toast eV, Prinzenallee 11, 
40549 DÜSSELDORF, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Jellies, jams, spreads and nut-nougat creams; milk 

and milk products. 
Klasse:30 Coffee, tea, cocoa, syrups, honey, flour and 

preparations made from cereals, muesli, bread, 
pastry and confectionery; bakery goods, in 
particular for toasting and baking, including filled 
bakery goods and/or bakery goods filled with butter, 
sausage, poultry, fish, cheese, vegetables, sweet 
spreads; rusks, crispbread, croutons, bread 
crumbs, dough mixes for cakes, waffle dough, 
cereal dough and bread dough; crisps and bars of 
bread; pasta; all the aforesaid bakery goods also 
cooled and dietetic bakery goods, not adapted for 
medical use; fruit sauces (condiments). 

Klasse:32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices, vegetable juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055527 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201012102 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.19 CH 603875 
(540) Gjengivelse av merket: 

BAISER VOLÉ 
(541) Merket er et ordmerke 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 STOLEN KISS. 
(730) Innehaver: 

 Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055558 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201012105 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.12 FR 10 3 704 078 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The trademark consists of a line drawing of an athlete 
in motion, Miss Développement Durable or MD2, 
element oriented to the horizon, where I = MD2. 

(730) Innehaver: 
 Association pour la Promotion de l'Invention et de la 

Création - APRIC - Loi 1901, Secrétariat: 18 rue du 
Petit Pont, 78310 MAUREPAS, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Scientific (other than for medical use), nautical, 

surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, checking (supervision), life-
saving and teaching, learning and training 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for transforming, switching photovoltaic 
electricity, from solar panels and heat pumps; 
apparatus and instruments for conducting, guiding 
(GPS or Global Positioning Systems), switching, 
transforming, accumulating, regulating and/or 
controlling electrical current; apparatus for 
producing, distributing, recording, transmitting 
and/or processing of 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; 
communication satellites; scientific software; 
computer game programs; computer software, 
recorded; computer peripheral devices; training 
software for learning to value as a whole common 
traditions; batteries, electric; detectors; wires, 
electric, relays, electric; body suits, suits, gloves 
and/or masks for diving; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; personal or 
group protection devices against accidents; 
spectacles (optics), optical goods; spectacle cases; 
diagnostic apparatus, not for medical purposes; 
integrated circuit cards; safety tarpaulins. 

Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, by air 
and/or by water; engines for land, air or waterborne 
vehicles; suspension shock absorbers for vehicles; 
bodies for vehicles; anti-skid chains; vehicle chassis 
or bumpers; sun-blinds adapted for automobiles; 
safety belts for vehicle seats; electric vehicles; 
caravans; tractors; mopeds; motorcycles; bicycles; 

frames, stands, brakes, bars, rims, pedals, 
handlebars, tires, wheels and/or saddles for 
bicycles; pushchairs; goods handling carts; boards 
and chairs on castors. 

Klasse:16 Printed matter; bookbinding material; photographs; 
paper articles; adhesives (glues) for stationery 
purposes; artists' materials; paintbrushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
equipment for instruction and/or education (except 
for apparatus); printing type; printing blocks; paper; 
cardboard; boxes of cardboard or paper; paper or 
cardboard table sets; posters; albums; cards; 
passports; books, newspapers; prospectuses; 
pamphlets; calendars, diaries; almanacs; writing 
instruments; lithographic or engraved works of art; 
paintings [pictures], framed or unframed; graphic 
prints; drawing instruments; handkerchiefs of paper; 
face towels of paper; aquarelles; patterns for 
dressmaking; table linen of paper; toilet paper; 
babies' disposable diapers of paper or cellulose; 
bags and pouches (envelopes, pouches) of paper 
or plastic for packaging purposes; garbage bags of 
paper or of plastics. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear; shirts, clothing made 
of leather or imitation leather; gloves; belts 
(clothing); furs (clothing); scarves; neckties; 
waistcoats; hosiery; pareus; socks; slippers; 
handkerchiefs; beach, ski or sports footwear; 
babies' diapers of textile; underwear; tee-shirts; 
shorts. 

Klasse:30 Coffee, cocoa, herbal teas, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flours and preparations made 
with cereals, tubers and citrus fruits; bread, pastry 
and confectionery, edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard, vinegar, 
sauces [condiments]; spices; ice for refreshment; 
sandwiches, pizzas; pancakes; cookies; cakes; 
rusks; confectionery; chocolates; beverages made 
with cocoa, coffee, chocolate or tea. 

Klasse:38 Telecommunications; information about 
telecommunication; providing access to the website 
Basic plus.com/org/net/eu/info in any countries 
covered by the trademark; communications by 
computer terminals or via fiber-optic networks; radio 
or telephone communication; mobile radio 
telephone services; transmitting television 
programmes; providing user access to a global 
computer network; electronic bulletin board services 
(telecommunications services); providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; news or press agencies; rental 
of telecommunication equipment; radio and/or 
television broadcasts; teleconferencing services; 
electronic messaging; rental of access time to 
global computer networks. 

Klasse:39 Transport; packaging, warehousing and distribution 
of goods; transportation by road, rail, air and water; 
information on transport of goods and passengers; 
travel reservation services; rental of airports, 
aircraft, vehicles, boats, horses; delivery of 
newspapers; distribution of water and energy; taxi 
transport; towing; rental of garages and/or parking 
places; storage of data media and/or documents 
stored in electronic format. 

Klasse:41 Educational services, schools for training, learning; 
services involving information for the public at large 
for learning to recognize the territory at the level of 
a joint draft; television program production; sporting 
and cultural activities; production of films that can 
be modified into comic strips; library services; 
production of documentary films on video tapes; 
rental of motion pictures; videotape editing; rental of 
sound recordings; rental of show scenery; arranging 
on the global, regional, national, and continental 
levels of beauty and/or excellence contests, song, 
poetry, music, theater, dance, story telling, 
architecture, sculpture contests; arranging of 
exhibitions for cultural and pedagogical purposes; 
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arranging, inaugurating, conducting and running 
trade shows, festivals, workshops, forums, 
congresses, conferences, seminars; photography; 
awarding prizes, diplomas, trophies, medals, token 
passports, cups, agendas; publication of electronic 
books and journals on-line; electronic desktop 
publishing; rental of video cassette recorders or 
radio and television sets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055567 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201012107 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(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 pavilion on the surface of water 
surrounded by a circle including a fringy device. 

(730) Innehaver: 
 Tsingtao Brewery Co Ltd, No. 56, Dengzhoulu, 266023 

QINGDAO CITY, SHANDONG, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:32 Beer; malt beer; beer wort; extracts of hops for 

making beer; non-alcoholic fruit juice beverages; 
mineral water; non-alcoholic beverages; beverages 
containing cola; distilled water (beverages); pure 
water (beverages). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055588 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201012109 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.15 CH 602432 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TechnoMarine SA Succursale Luxembourg, 43 
Boulevard du Prince Henri, 1724 LUXEMBOURG, LU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:14 Precious metals and their alloys, jewelry, precious 

stones, timepieces and chronometric instruments, 
watches, watch straps; wristwatches; watch chains; 
watch cases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055599 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201012111 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.31 DE 30 2010 032 

761.8/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

lotions, dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055600 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201012112 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.31 DE 30 2010 032 

867.3/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Preparation for the cleaning, conditioning and 

beautification of the scalp and hair, not for medical 
use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055601 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201012113 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.22 DE 30 2010 024 

675.8/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 DARMSTADT, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Preparation for the cleaning, conditioning and 

beautification of the scalp and hair. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1055609 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201012115 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.04 BX 1196754 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 
1, 5621BA EINDHOVEN, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound and images, such as sound 
processors, sound amplifiers, including loudspeakers 
and loudspeaker systems; software, drivers and 
loudspeaker software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055633 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201012121 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.30 EM 008651606 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Global Health Partner Swe AB, Östra Hamngatan 26-
28, 41109 GÖTEBORG, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Printed matter, books, periodicals, instructional and 

teaching material (except apparatus). 
Klasse:35 Business consultations regarding operation of 

health, medical, physician, specialist, dental, and 
medical service clinics for others. 

Klasse:41 Education; providing guidance/instruction; 
entertainment; sporting activities; cultural activities. 

Klasse:44 Medical services; hygienic, person and beauty care 
for human beings; dental services; medical care 
services; medical advisory services; medical 
consultancy services; psychiatry services; 
psychology services; psychotherapy services; 
nursing services; therapeutic services; medical 
diagnostic services; provision of analyses for 
medical purposes; provision of medical counselling 
services; medical rehabilitation; preventive health 
care; occupational health service; vaccination 
services; dentist and dental hygienist services; 
medical and bacteriological services within physical 
and psychological personal care; optician services; 
eye laser treatment; physiotherapy; provision of 
medical support services, including counselling and 
provision of information to patients and patients' 
families; provision of health care; provision of 
medical information; provision of medical 
assistance; provision of medical treatment; 
provision of technical consultancy services relating 
to medical health; provision of medical equipment; 
lending and letting of disability and nursing aids 
(except vehicles and means of transport); advisory 
or consultancy services relating to medicine, 
therapy, diet, exercise, health, health management 
or health care; arranging of medical treatment; 
dietetic counselling services; provision of 
pharmaceutical information; provision of information 
relating to health, health management, medicine or 
therapy; provision of information relating to medical 
practitioners; provision of information relating to 
medical specialists; provision of any of the above 
services via telephone or Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055653 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201012131 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.25 CH 605215 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Helmets, vests, elbow and knee pads for protective 

purposes for sport; helmets for skiing, helmets for 
hockey; sunglasses, ski glasses, swim goggles; ski 
masks, diver's masks; life jackets; belts, flotation 
aids, vests and belts for swimming; body suits, 
suits, gloves and earplugs for divers. 

Klasse:18 Backpacks, multi-purpose sports bags, belt bags, 
namely belt bags for skiing, backpacks for skiing in 
both Alpine and Nordic disciplines, trekking bags 
and backpacks, especially backpacks made of 
waterproof textile materials specifically designed for 
skiing. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear, including boots, 
shoes, gloves, hats; bodysuits, gloves, shoes and 
boots for skiing and other snow sports; apres-ski 
shoes, ski-trousers adaptable to shoes, gaiters; 
boots and gloves for skiing; clothing and footwear 
for indoor and outdoor racket sports; tennis shoes 
and clothing; bathing caps; sports underwear. 

Klasse:28 Sporting articles included in this class; table tennis, 
badminton and tennis nets; racket-ball, table tennis, 
tennis, squash and badminton rackets; racket 
covers and bags; strings for rackets; racket 
handles; balls and shuttlecocks, tables for table 
tennis; skis, bindings and poles for Alpine skiing 
and Nordic skiing, ski brakes; custom designed 
cases for skis; sleds; protective paddings (parts of 
sports suits); hockey sticks and hockey pucks; ice 
skates; bags adapted for carrying sporting articles; 
protective covers for tables for table tennis; buoys, 
snorkels and flippers for swimming and diving. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055664 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201012135 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.10 DE 30 2010 026 

763.1/30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wiebold-Confiserie GmbH & Co KG, Ernst-Abbe-Str. 2, 
25337 ELMSHORN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
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; 
confectionery, chocolates, caramels, nut brittle 
confectionery, especially truffles and pralines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055679 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201012138 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.19 US 85017551 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NanoICE Inc, 15425 34th Avenue Southeast, WA98012 
MILL CREEK, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Ice making machines. 
Klasse:30 Ice. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055683 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201012139 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.09 CH 606153 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Acuitis Holding SA, Chemin de la Falaise 15, 1196 
GLAND, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Scientific, optical apparatus and instruments; 

apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; optical goods; spectacles; spectacle 
frames; frames and holders for spectacles; frames 
for spectacle glasses; sunglasses, goggles for 
sports; spectacle cases; instruments containing 
eyepieces; surveyors' levels; spectacle glasses; 
optical glass; correcting lenses (optics); contact 
lenses; sunglass lenses; lenses for optical 
applications or designed to protect eyes; eye 
protections; spectacle guards; cases for contact 
lenses; magnifying glasses (optics); headbands, 
cords, twists, chains and laces for holding glasses; 
contact lenses; optical lenses; containers and 
holders for contact lenses; apparatus and 
instruments for the amplification of sound and their 
accessories intended for those who are hard of 
hearing, in particular apparatus and devices for 
sound amplification; head phones; noise protective 
headwear; acoustic diaphragms; amplified 
earphones; loudspeakers; microphones; 
megaphones; acoustic measuring devices and 
apparatus; sound locating instruments; acoustic, 
electric or electronic apparatus and devices to 
improve audition and viewing of television, radio, 
telephone or other audiovisual or telecommunication 
apparatus; cables and connecting cords between 
battery adapters and amplifying and receiving 
apparatus; apparatus producing oscillations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055720 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201012149 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.06 EM 009006537 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Invivo NSA, Talhouët, 56250 SAINT-NOLFF, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:31 Foodstuffs for animals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055768 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201012157 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Idea International Co Ltd, 3F, M.T.C. Building, 5-13-18, 
Shiba, Minato-ku, 108-0014 TOKYO, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Anti-static preparations for household purposes; de-

greasing preparations for household purposes; rust 
removing preparations; stain removing benzine; 
fabric softeners for laundry use; laundry bleach; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for 
affixing false eyelashes; laundry starch; seaweed 
gelatine for laundry use (funori); paint stripping 
preparations; shoe and boot cream; shoe black 
(shoe polish); polishing preparations; soaps and 
detergents; shampoos for pets; dentifrices; 
cosmetics and toiletries; cosmetics for animals; 
natural perfumery made from plants; natural 
perfumery prepared from animal extracts; synthetic 
perfumery; compound perfumery; food flavorings 
prepared from essential oils; incenses and 
fragrances; abrasive paper (sandpaper); abrasive 
cloth; abrasive sand; artificial pumice stone; polishing 
paper; false nails; false eyelashes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1055770 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201012158 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 metabolic balance GmbH, Bgm-Hallwachs-Str. 8, 
84424 ISEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Computer programs; computers; data carriers; parts 

and accessories for the aforesaid goods, included 
in this class. 

Klasse:10 Medical apparatus and instruments, including blood 
analysis apparatus; parts and accessories for the 
aforesaid goods, included in this class. 

Klasse:35 Compilation of data, in particular for drawing up 
food and beverage lists. 

Klasse:41 Instruction in matters relating to diet and nutrition; 
instruction in cooking and foodstuffs. 

Klasse:42 Scientific services and research; industrial analysis 
and research; design and development of computer 
hardware and software; creation of computer 
programs; rental of computer programs and data 
processing equipment; database services, in 
particular for drawing up food and beverage lists. 

Klasse:44 Medical services; services of doctors; health clinic 
and medical clinic services; health consultancy; 
dietetic counselling services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055788 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201012161 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.10 CH 600696 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARTIER DE LUNE 
(541) Merket er et ordmerke 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 CARTIER OF MOON. 
(730) Innehaver: 

 Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055812 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201012162 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 
HEIDENHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Plasters of all kinds (included in this class); quick 

wound dressings (material for dressing); sticking 
plaster; materials for dressings; swabs (material for 
dressing), tampons, cotton wool for medical use; 
dressings for wounds (materials for dressings); 
plasters with transdermal active agents, salve 
compresses; compresses, including gel and 
alginate compresses (included in this class); gauze 
bandages (material for dressing); first aid kits 
(filled), namely sets comprising the same or 
different dressing materials; bandages (material for 
dressings), in particular immobilising bandages, all-
purpose bandages, pressure bandages, cushion 
bandages (included in this class), artificial resin 
dressings (material for dressing); pull-on dressings 
and gauze dressings (included in this class); zinc 
paste bandages (included in this class). 

Klasse:10 Orthopaedic bandages, plaster, fixing, support and 
padded bandages, universal bandages, 
compression stockings; medical and surgical 
apparatus and devices, including apparatus for 
promoting wound healing; apparatus for the 
treatment of wounds; surgical, medical, dental and 
veterinary instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055836 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201012164 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Coplax AG, Chamerstrasse 174, 6300 ZUG, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:21 Cloths for cleaning, sponges for household 

purposes, sponge holders, toilet sponges, cloths for 
washing floors, rags (cloths) for cleaning, scouring 
pads. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055851 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201012168 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.20 DE 30 2010 043 

651.4/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 
LEVERKUSEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:36 Providing financial grants to scientists and scientific 

organizations in the field of research, development 
and innovation in the field of medicine. 

Klasse:42 Scientific research and development in the field of 
medicine. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055856 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201012169 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.15 EM 009030446 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Franc Arnold, Bismarckstr. 3, 56068 KOBLENZ, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Bicycle parts, namely bicycle saddles, pedals for 

bicycles, bicycle handles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2011.02.28 - 09/11

 

117 
 

(111) Int.reg.nr: 1055858 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201012170 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055859 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201012171 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055860 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201012172 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055861 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201012173 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055862 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201012174 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055863 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201012175 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055882 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201012176 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.28 DK VA 2010 02048 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Growcamp A/S, Springstrup 11, 4300 HOLBAEK, DK 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:19 Non-metallic building materials, namely mouldings, 

base stones, frames for greenhouses, insect 
screens, glass for buildings; drain pipes, made of 
concrete, earthenware or sandstone, non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings, namely 
greenhouses, monuments, not of metal, planting 
beds (not of metal). 

Klasse:44 Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services, 
namely compost spreading, agricultural advice, 
providing recommendations for plant and soil 
nutrition supplements, pest control services, and 
vermin extermination for agriculture, forestry and 
horticulture. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055896 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201012177 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.21 SE 2010/04568 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Skandinaviska Enskilda Banken AB, 10640 
STOCKHOLM, SE 

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

administration; office functions; business 
appraisals; professional business consultancy; 
marketing studies; business information; business 
research; economic forecasting and analysis. 

Klasse:36 Insurance; financial services; monetary affairs; real 
estate affairs; financial analysis; stocks and bonds 
brokerage; stock exchange quotations; financial 
management; fund investments; fund management; 
financial information; capital investments; capital 
management; financial consultancy; financial 
affairs. 

Klasse:38 Telecommunications; providing access to 
databases with financial data. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055956 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201012186 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.05 DK VA 2010 01389 

2010.08.31 DK VA 2010 02591 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Astion Pharma A/S, Fruebjergvej 3, 2100 
KØBENHAVN Ø, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Cosmetic preparations, including preparations for 

skin care. 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations, including 

pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of inflammatory diseases and conditions, 
pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of dermatological diseases and 
conditions and pharmaceutical preparations for the 
prevention end treatment of autoimmune diseases; 
chemical preparations for pharmaceutical and 
medical purposes; drug candidates; lotions, oils, 
ointments, creams, shampoo and soap for medical 
purposes and pharmaceutical use. 

Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055982 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201012195 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.15 BX 1199274 
(540) Gjengivelse av merket: 

ILM-Blue 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 DORC Dutch Ophtalmic Research Center 
(International) BV, Scheijdelveweg 2, 3214VN 
ZUIDLAND, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations; fluids for opthalmic 

surgery, provided with or without a syringe; 
pharmaceutical liquids for use during eye 
operations in order to make certain capsids or 
structures within the eye more visible. 

Klasse:10 Surgical and medical apparatus and instruments; 
suture materials; syringes for medical purposes, 
provided with our without fluids for opthalmic 
surgery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1055993 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201012196 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RF CO Ltd, 3 Nakagosho, 380-0935 NAGANO-SHI, 
NAGANO-KEN, JP 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:10 Medical apparatus and instruments. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056042 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201012202 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.16 EM 009034745 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Major Mall BV, Kelvinring 44, 2952BG 
ALBLASSERDAM, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Food supplements; vitamin preparations; dietetic 

supplements; food and beverage supplements. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056072 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201012207 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.13 US 85151323 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corp, 86 Morris Avenue, NJ07901 SUMMIT, 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1056100 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201012323 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.25 FR 103740530 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zodiac Automotive Division, 61 rue Pierre Curie, 78370 
PLAISIR, FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Materials for dressings; dressings, bandages, 

adhesives for medical use, compresses, cotton for 
medical use; transdermal patches and stamps, 
patches and stamps for medical use. 

Klasse:10 Medical devices; probes for medical purposes; 
patches incorporating sensors for measuring or 
monitoring physiological signs, parameters and 
data of a subject; patches with a probe for medical 
use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056105 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201012324 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.05 CH 599986 
(540) Gjengivelse av merket: 

MABI-Frites 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ulrich Maurer, Alte Winterthurerstrasse 78, 8304 
WALLISELLEN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Automated systems, apparatus, machines and 

equipment for reducing to purées and extracting 
foodstuffs and all sorts of ready to mix foods made 
of foodstuffs and fresh, cooked, preserved, fried, 
powdered, liquid and/or gaseous basic food 
materials; automated systems, apparatus, 
machines and equipment for reducing to purées 
and extracting fresh, cooked, preserved or deep-
frozen potato products of all sorts (especially 
French fries, potato chips, potato croquettes, potato 
fingers, potato scallops, potato slices, potato-based 
pastries, potato fritters, potato balls, potato flakes), 
potatoes, pieces of potatoes, powdered potatoes 
and/or flakes of potatoes; automated systems, 
apparatus, machines and equipment for reducing to 
purées and extracting foodstuffs and ready to eat 
foods, products made from edible agricultural fruits 
of all sorts (especially in the form of bulbs and heart 
roots) and other edible fruit and vegetables. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; automated systems, 
apparatus, machines and equipment for producing 
foods and ready to mix foods of all types made with 
food and fresh, cooked, preserved, fried, powdered, 
liquid and/or gaseous basic food materials, by 
frying, grilling, cooking, browning, boiling, allowing 
to cook, refrigerating, drying, dehydrating, distilling, 
freezing, filtering, fastening, heating, simmering, 
concentrating and/or other processes (including 
combining several of these methods 
abovementioned) of foodstuffs and/or basic food 
materials; automated systems, apparatus, 
machines and equipment for producing potato 
products of all sorts (especially French fries, potato 
chips, potato croquettes, potato fingers, potato 
scallops, potato slices, potato-based pastries, 
potato fritters, potato balls, potato flakes) fresh, 
cooked, preserved or deep-frozen potatoes, pieces 
of potatoes, powdered potatoes and/or flakes of 
potatoes especially by frying, grilling, cooking, 
browning, boiling, allowing to cook, refrigerating, 
drying, dehydrating, distilling, freezing, filtering, 
fastening, heating, simmering, concentrating and/or 
other processes (including combining several of 
these methods abovementioned); automated 
systems, apparatus, machines and equipment for 
making French fries; automated systems, 
apparatus, machines and equipment for frying all 
kinds of foods, especially all sorts of potato 
products; automated systems, apparatus, machines 
and equipment for producing food products and 
ready to eat food products made of edible 
agricultural fruits of all kinds (especially in bulbous 
form and heart roots) and other edible fruits and 
vegetables, by frying, grilling, cooking, browning, 
boiling, allowing to cook, refrigerating, drying, 
dehydrating, distilling, freezing, filtering, fastening, 
heating, simmering, concentrating and/or other 
processes (including combining several of these 
methods abovementioned); deep fryers, electric; 
rotisseries; hearths; ovens; automated systems, 

apparatus, machines and equipment for 
refrigerating, deep-freezing and deep freezer 
storage of food products. 

Klasse:43 Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; providing food and drink in all 
kinds of companies for providing food and drink, 
especially restaurants, fast-food restaurants and 
snack bars, self-service restaurants, coffee bars, 
cafeterias, restaurants used for parties, temporary 
food stands, mobile food stands; rental of 
automated systems, apparatus, machines and 
equipment for the provision of food and drinks in 
restaurants (foodstuffs) to people with food 
products, foodstuffs and foods of all sorts prepared 
on site, especially rental of automated systems, 
apparatus, machines and equipment for the 
provision of food and drinks in restaurants 
(foodstuffs) to people with French fries, potato chips 
and other goods of potatoes, other edible 
agricultural products, other fruits and/or vegetables 
of all sorts produced freshly, especially goods with 
bulbous forms or heart roots (with or without added 
meat, sauces, salt or other trimmings). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056106 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201012325 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.26 CH 605613 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marlafin AG, Frauentalstrasse 3, 6332 HAGENDORN, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Health care preparations and sanitary preparations 

for medical purposes; health care preparations and 
sanitary preparations for medical purposes 
especially for menstruation, in particular 
menstruation tampons, preparations for treating 
symptoms of menstruation and menstruation 
tampons comprising vibrators for treating symptoms 
of menstruation. 

Klasse:10 Medical apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments for treating symptoms of 
menstruation, in particular vibrators in menstruation 
tampons; vaginal tampons for administering 
pharmaceutical preparations; vaginal tampons for 
analyzing and diagnosis, for medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056107 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201012326 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.01 CH 605046 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Securiton AG, Alpenstrasse 20, 3052 ZOLLIKOFEN, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Alarm and security devices and installations and 

components and equipment thereof included in this 
class, namely early warning detectors for fire, 
explosions, water, coldness, heat, theft or hold ups. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056115 
(151) Int.reg.dato: 2009.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.11.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201012328 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.13 FR 09 3 670 651 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark comprises a logo in red Pantone reference 
186C, with shading in its lower part. 

(730) Innehaver: 
 Société Air France, 45, rue de Paris, 95747 ROISSY-

CHARLES-DE-GAULLE, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:16 Paper badges, tickets, passenger tickets, transport 

documents (tickets), air tickets, transport tickets, 
travel tickets, tickets for vehicle rental, pads 
(stationery), drawing pads, pamphlets, office 
requisites (except furniture), writing or drawing 
books, calendars, note books, cards, postcards, 
subscription cards, loyalty cards, identification 
cards, boarding cards, club membership cards, 
geographic maps, paper or cardboard planispheres, 
cardboard articles, catalogues, jackets for papers, 
circulars, control tokens, paper cutters (office 
requisites), wrappers (stationery), pencils, pencil 
holders, propelling pencils, pencil sharpeners, 
magazines, newsletters, aircraft safety cards, 
document files (stationery), writing materials, paper 
or cardboard placards, writing instruments, shields 
(paper seals), wrapping paper, paper or cardboard 
signboards, teaching and educational material 
(excluding equipment), envelopes (stationery), tear-
off calendars, non-textile labels, announcement 

cards (stationery), paper pennants, paper sheets 
(stationery), index cards (stationery), printed forms, 
forms, terrestrial globes, graphic representations, 
engravings, printed timetables, pictures, printed 
matter, printed documents, newspapers, writing 
paper, table linen of paper, lithographs, books, 
bookmarkers, booklets, manuals, handkerchiefs of 
paper, paper or cardboard menus, place mats of 
paper, tablecloths of paper, tablecloths of paper, 
paper tapes, paper napkins, tablemats of paper, 
face towels of paper, babies' diapers of paper and 
cellulose, babies' napkin-pants (diaper-pants) of 
paper and cellulose, paper handtowels, bibs of 
paper, bibs of paper, coasters for glasses, 
decanters, bottles or beer mugs of paper or 
cardboard, paper tissues for removing make-up, 
stationery articles, paper, letter paper, 
paperweights, covers for travel, for passports and 
identity documents, holders for cheque-books, 
periodicals, photographs, photograph stands, 
photoengravings, bulldog clips, plans, airport plans, 
aircraft plans, portraits, prospectuses, printed 
publications, registers (books), indexes, reviews 
(periodicals), paper or plastic bags and small bags 
(wrappings, pouches) for packaging purposes, page 
markers, greeting cards, desk pads, pens, stands 
for pens and pencils, adhesive tapes for stationery 
or household purposes, posters, advertisement 
boards of paper or cardboard, scrapbooks, painting 
books, transfers, almanacs, aquarelles, gouaches, 
etchings, paintings, engraved works of art, 
lithographic works of art, atlases, stickers 
(stationery items), cardboard or paper boxes, seals 
(seals), stamps (seals), cases for stamps (seals), 
holders for stamps (seals), address stamps, sealing 
stamps, postage stamps, files (office requisites), 
stationery cases (office supplies), control tokens, 
drawing materials, drawing instruments, drawing, 
paper cutters (office requisites), paper flags, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging, plastic film 
for wrapping or packaging, architects' models, slate 
pencils, writing slates, writing chalk, cardboard or 
paper packaging and covers for bottles, cigar 
bands, rubber erasers, elastic bands for offices, 
wrapping paper, inks, inking pads, ink-wells, 
figurines (statuettes) of paper, papier-mâché or 
cardboard, paint boxes [articles for use in school], 
paper curtains, paper blinds, scratch-pads, drawing 
sets, paperweights, user information and manuals 
for computer systems, software, computers or 
computer peripheral devices. 

Klasse:18 Collars for animals, leather hatboxes, leather or 
leatherboard boxes and cases, vulcanised fibre 
boxes and cases, purses, canes, walking-stick 
seats, school bags, card cases (wallets), key cases 
(leather ware), travelling trunks, vanity cases [not 
fitted], briefcases, school book bags, school 
satchels, sling bags for carrying infants, umbrella 
sheaths, clothing for animals, leashes, trunks, 
suitcases, attaché cases, purses not of precious 
metal, muzzles, parasols, umbrellas, sun umbrellas, 
empty tool bags, rucksacks, handbags, shopping 
bags, wheeled shopping bags, beach bags, 
travelling bags, packaging bags (envelopes, 
pouches) of leather, garment bags for travel, 
briefcases, valises, travelling sets (leather goods), 
cabin sets, sports bags. 

Klasse:35 Advertising, advertising by post, radio advertising, 
television advertising, advertising via the Internet, 
intranets and extranets, business management, 
business administration, office functions, marketing 
and promotion services for airlines, services for 
subscribing to newspapers, magazines, reviews, 
periodicals or newsletters (for third parties), 
business management and organisation 
consultancy, professional business consulting, 
efficiency experts, business information, business 
inquiries, outdoor advertising, business appraisals, 
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commercial information agencies, cost price 
analysis, disemmination of advertisements, rental of 
office machines and apparatus, transcription of 
communications, accounting, personnel 
management consultancy, personnel recruitment, 
publicity columns, distribution and dissemination of 
advertising materials (leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples), commercial or industrial 
management assistance, updating of advertising 
material, document reproduction, organisation of 
exhibitions for commercial and advertising 
purposes, organisation of competitions (advertising 
or sales promotions), data compilation and 
systematisation in a database, computer file 
management, computer file management especially 
on the Internet, or extranet or intranet networks, 
database management especially on the Internet, 
or extranet or intranet networks, rental of 
advertising space, opinion polling, projects 
(assistance to business management), sales 
promotion (for others), publication of advertising 
texts, public relations, drawing up of statements of 
accounts, secretarial services, statistical 
information, auditing, management of promotional 
bonuses, customer and staff loyalty programmes 
through promotional or advertising activities, 
services to manage a loyalty programme especially 
in the air transport sector, order placement and 
receipt for goods and services on the Internet and 
on intranet and extranet networks, auctioneering 
services especially on the Internet, or extranet or 
intranet networks, shop-window dressing, 
demonstration of goods, market study, market 
research, economic forecasts, modelling for 
advertising or sales promotion, retailing services for 
transport documents, plane tickets, travel tickets, 
reservations for hotel rooms, places or tables in 
restaurants or reservations for motor vehicles 
especially via the Internet, or extranet or intranet 
networks, administrative or business management 
of loyalty points or vouchers in customer loyalty 
programmes, services of commercial information, 
advertising and sales promotion by administration 
of Internet trade sites, retail sales services for food 
products, perfumes, cosmetics, jewels, luggage, 
luggage labels, leather goods, watches, timepieces, 
spectacles, clothing, footwear, headgear, table or 
bath linen, writing articles, writing instruments, 
office articles, games, toys, photographic 
equipment, apparatus for transmitting data, sound 
and/or images, data storage media, razors, current 
adapters, umbrellas, parasols, tableware namely 
dishware, services (dishware), silverware (dishes), 
drinking glasses, tumblers, glassware, crystal 
(glassware), drinking vessels, table cutlery, plates, 
serving dishes, bowls, drinking cups, tea services, 
tea-pots, tea infusers, coffee services, coffee-pots, 
candlesticks, candle holders, bottles, bottle 
openers, corkscrews, decanters, coasters for 
glasses, decanters or for bottles, jugs, small jugs, 
trays for domestic purposes, trivets (table utensils), 
menu card holders, name holders, egg-cups, 
baskets for domestic use, drinking basins, knife 
rests for the table, small bottles, tidies, ice buckets, 
cruets, hand-operated pepper or salt mills, pepper 
pots, salt cellars, sugar bowls, crumb trays, tart 
scoops, pottery, pots, refuse bins, napkin rings, 
salad bowls, table centre-pieces, non-electric 
kettles, vases; retailing services for candles, printed 
matter, stationery, tobacco and articles for smokers. 

Klasse:36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, 
financial analysis, insurance consultancy, insurance 
information, issuing and distributing of tokens of 
value, savings banks, raising, managing and 
investing capital, credit, debit or payment card 
services, guarantees, foreign exchange operations, 
issue of travellers' cheques, issue of gift vouchers, 
financial consulting, financial valuations (insurance, 

banking), trusteeship services, financing services, 
financial information, raising, investment and 
management of funds, electronic transfer of funds, 
financial operations, monetary operations, financial 
sponsorship, financial transactions, management of 
share accounts, management of share accounts in 
the context of customer loyalty relating to financial 
operations, management of share accounts in the 
context of customer and personnel loyalty 
development in the air transport sector or of 
connecting individuals, customs brokerage, service 
for executing customs formalities, financial 
sponsoring, real estate estimation, real estate 
management, stock exchange quotations, 
guarantees. 

Klasse:37 Upkeep, overhaul, cleaning, washing and repairing 
vehicles, air vehicles, transport vehicles and or 
aircraft, construction, upkeep, cleaning of buildings, 
of airport infrastructures, airports, air terminals, 
warehouses, garages, car parks, runways or airport 
roads, servicing and cleaning of aircraft cabins, 
cockpits or holds, servicing and cleaning of floors, 
surfaces, seats, armchairs, trays, storage chests, 
luggage compartments, ashtrays, refuse bins, video 
screens especially on board aircraft or within airport 
precincts, cleaning and upkeep of toilets, 
supervision (direction) and co-ordination of services 
for the construction, upkeep, overhaul, cleaning, 
washing and repair of all vehicles or buildings, 
vehicle service stations namely supply of fuel and 
aircraft maintenance, de-icing services and snow 
clearance of roads, airport runways, for vehicles 
and especially for air vehicles, cleaning and upkeep 
of headrests, pillows, cushions, blankets, sheets, 
napkins, table or bathroom linen especially provided 
on board aircraft or within airport precincts, cleaning 
and servicing of electrical, electronic, audio and 
video equipment and apparatus especially provided 
on board aircraft or within airport precincts, vehicle 
breakdown assistance (repair) and especially for 
aircraft, information on construction, upkeep, 
overhaul, cleaning, washing or repairing of all types 
of vehicle or building, disinfecting of all vehicles or 
buildings, cleaning of tableware, serving dishes, 
table cutlery, drinking glasses, glassware, 
installation, maintenance and repair of devices for 
signalling fires. 

Klasse:38 Telecommunications, communications by computer 
terminals, radio communications, communications 
by telegrams, communications by telephone, radio 
broadcasts, television broadcasts, information on 
telecommunications, rental of telecommunication 
equipment, rental of message sending apparatus, 
rental of modems, rental of telephones, electronic 
mail, electronic mail for transport or introduction or 
connection services for individuals especially during 
a journey, electronic mail used for the setting-up of 
an online community over the Internet, electronic 
mail for setting up social networks, electronic mail, 
transmission of information, data, messages, sound 
and/or images especially in the context of transport 
or connecting individuals, computer aided 
transmission of messages and images, cellular 
telephone communication, satellite transmission, 
communications by telephone, telephone services, 
broadcasting of radio and television programmes, 
sending of telegrams, transmission of information 
via the Internet, intranets and extranets, television 
programme broadcasting, rental of 
telecommunication equipment, transmission of 
information from a computer data bank, services of 
transmission of data between networked computer 
systems, online information transmission, electronic 
mail services, leasing access time to a database 
server centre (for telecommunication), 
correspondence exchange (telecommunications), 
electronic bulletin board services especially in the 
field of transport or connecting individuals, providing 
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access to Internet sites and/or search engines 
(portals), rental of access time to computer 
networks, providing discussion forums on the 
Internet especially in the field of transport or 
connecting individuals, telecommunication services 
used to access a virtual exchange community, 
telephone call centres, services involving telephone 
answering services, receipt or transmission of data 
via telephone or via Internet, intranet or extranet 
networks, transmission and dissemination of 
information, data, messages, images or sounds on 
Internet, intranet or extranet networks for reserving 
transport documents, travel tickets or air tickets, 
providing access to a global computer network, 
providing access to a computer network particularly 
for the reservation, delivery, printing and withdrawal 
of transport documents, travel tickets or air tickets, 
providing access to a computer network particularly 
for reserving hotel rooms, restaurant places or 
tables or vehicles, remote transmission of orders 
via Internet, intranets and extranets. 

Klasse:39 Transport, packaging and storage of goods, 
passenger transport, transport of travellers, animal 
transport, arrangement of tours, escorting of 
travellers, air hostess services (escorting of 
travellers), air transport, transport by aeroplane, 
freighting, tourist offices (except for hotel and 
boarding-house reservation), travel agency 
services, bus or coach services, car transport, 
chauffeur services, parcel delivery, packaging of 
goods, message delivery, delivery of newspapers, 
magazines, pamphlets or safety instructions in 
airports or on board aircraft, storage of goods, 
distribution (delivery) of luggage, meals, beverages, 
products, goods, wrapping of goods, storage 
information, arranging of tours, freight forwarding 
services, freight (shipping of goods), transport, 
travel or vehicle rental information, information on 
transporting passengers, goods and animals, 
vehicle rental, courrier services (messages or 
merchandise), car park services, reservation of 
travel tickets, transport documents or air tickets, 
storage, taxi transport, sightseeing, freight 
forwarding, transport reservation, reservations for 
the transport of passengers, goods and animals, 
reservations for travel and for vehicle rental, 
guarded transport of valuables, car shuttle services, 
luggage, goods and passenger check-in services, 
loading and unloading of airplanes, provision of 
aircraft, representation of airlines and car rental 
companies namely transport, travel reservation, 
handling of travellers, luggage check-in and tracing 
in the transport sector provided in the name of and 
for the account of an airline or in the context of a 
partnership with such a company, public transport 
for passengers, assistance in case of vehicle 
breakdown (towing), car hire, rental of storage 
containers, freight brokerage, transport brokerage, 
rental of warehouses, garages, rental of 
wheelchairs, providing wheelchairs for passengers 
in airports, parking space rental, aircraft handling, 
life-saving services, rescue operations (transport), 
loan, rental and provision of air vehicles or of 
aircraft, professional consulting in the air transport 
sector, handling of food products, beverages, meals 
or meal trays, loading and unloading of goods on 
board aircraft for the equipment of aircraft cabins, 
cockpits and holds, handling of baggage and goods 
especially in airports, handling (loading/unloading) 
access ramps or steps, organizing transfers and 
transits of passengers, crews, flight personnel or 
luggage from one airport or aircraft to another 
airport or aircraft, distribution of energy especially 
on board aircraft. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056121 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201012329 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 
HEIDENHEIM, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Plasters of all kinds (included in this class); quick 

wound dressings (materials for dressings); sticking 
plaster; materials for dressings; swabs (materials 
for dressings), tampons (materials for dressings), 
cotton wool for medical use; dressings for wounds 
(included in this class); plasters with transdermal 
active agents, salve compresses; compresses, 
including gel and alginate compresses; gauze 
bandages (materials for dressings); first aid kits 
(filled), in particular sets comprising the same or 
different dressing materials; bandages (materials 
for dressings), in particular immobilising bandages, 
all-purpose bandages, pressure bandages, cushion 
bandages (included in this class), artifical resin 
dressings (materials for dressings); pull-on 
dressings and gauze dressings (included in this 
class); zinc paste dressings (included in this class). 

Klasse:10 Orthopaedic bandages, plaster, fixing, support and 
padded bandages, universal bandages, 
compression stockings; medical and surgical 
apparatus and devices, including apparatus for 
promoting wound healing; apparatus for the 
treatment of wounds; surgical, medical, dental and 
veterinary instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056133 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201012330 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.12 CH 599602 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Vaccines for human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056137 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201012331 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.31 AT AM 1596/1998 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, Furthofer strasse 
1A, 3192 HOHENBERG, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 District heating pipes of metal, junctions of metal for 

pipes. 
Klasse:11 Sanitary installations; water conduits installations. 
Klasse:17 Plastic pipes; junctions, not of metal, for pipes. 
Klasse:19 District heating pipes, not of metal, flexible, 

thermally insulated plastic pipes for the transport of 
fluids, water pipes, not of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056148 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201012333 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.28 CH 602941 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Snowlife AG, Gotschnastrasse 16, 7250 KLOSTERS, 
CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Eyewear, ski goggles, sports' goggles, swimming 

goggles, sunglasses, eyeglasses, frames for 
eyeglasses; sports' helmets; face screens and 
shields; protective gloves; parts of the above 
products; all these products included in this class. 

Klasse:25 Clothing and footwear for sport and leisure use, 
boots, gloves, protective gloves for skiers, 
stockings, head coverings, caps, hats, socks, belts, 
gloves for skiers and ski jumpers. 

Klasse:28 Goods for gymnastics and sports, skis, ski bindings, 
ski brakes, ski poles, sole coverings for skis, skins 
for skis, ski wax, on-ski boot adjusting apparatus 
and parts thereof, tennis rackets and squash 
rackets, strings for tennis rackets, balls, tennis 
balls, tennis nets, training devices and apparatus, 
bags especially adapted for sports gear, masks for 
skiers and ski jumpers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

(111) Int.reg.nr: 1056157 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201012335 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.15 CH 606088 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers (not of 

precious metal or coated therewith); non-electric 
apparatus for preparing food and beverages; 
capsule dispenser; parts and components for all the 
aforesaid goods; glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056166 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201012336 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.16 CH 599815 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von Segesser, 
Kapellplatz 1, 6004 LUZERN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Salts (chemical products). 
Klasse:5 Salts (for medical use). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056168 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201012338 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.16 CH 599813 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von Segesser, 
Kapellplatz 1, 6004 LUZERN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Salts (chemical products). 
Klasse:5 Salts (for medical use). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056169 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201012339 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.16 CH 599812 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von Segesser, 
Kapellplatz 1, 6004 LUZERN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Salts (chemical products). 
Klasse:5 Salts (for medical use). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056170 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201012340 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.16 CH 599811 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Velinor AG, c/o Dr. iur. Adrian von Segesser, 
Kapellplatz 1, 6004 LUZERN, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Salts (chemical products). 
Klasse:5 Salts (for medical use). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1056175 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201012341 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.17 CH 605357 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000 
NEUCHÂTEL, CH 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:34 Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 

including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; all aforesaid 
tobacco products containing mainly (or 
predominantly) Virginia tobacco. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056195 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201012344 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.16 GB 2555864 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Julian Evans, 37 Heritage Close, UB82LA COWLEY, 
UXBRIDGE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:27 Wall coverings of paper, wall coverings (hangings) 

of paper, wallpaper trimmings, wallpapers, 
wallpaper, wallpaper with a textile covering, mural 
hangings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.19 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1056251 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201012351 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.05 IT VA/2010/C/000238
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of two overlapping silhouettes of 
chess bishops placed inside a diamond-shaped 
geometric figure whose area is divided into sectors of 
equal width, and they are also diamond-shaped. The 
mark may be reproduced in all sizes. 

(730) Innehaver: 
 Marco Alfieri, Via Fratelli Di Dio, 16/Bis, 21052 BUSTO 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.19 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056275 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201012356 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.19 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056303 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201012360 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.24 EM 008979973 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bomag GmbH, Hellerwald, 56154 BOPPARD, DE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Safety systems for construction machines, such as 

e.g. multi-purpose compactors, in particular a system 
for monitoring a safety distance between persons 
and the machine; parts and fittings for said system, 
in particular transmitting and receiving units and 
control devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056306 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201012361 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.31 AT AM 2064/2010 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, Furthofer strasse 
1A, 3192 HOHENBERG, AT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Junctions of metal for pipes. 
Klasse:17 Junctions not of metal for pipes. 
Klasse:19 Plastic pipes in particular flexible thermally 

insulated plastic pipes for the transport of fluids, 
thermally insulated plastic pipes for the transport of 
cold water; water pipes, not of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1056321 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201012363 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.28 DE 

302010025630.3/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Osram GmbH, Hellabrunner Strasse 1, 81543 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:11 Lighting apparatus, especially electric lamps and 

luminaires; parts of the aforementioned goods. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056322 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201012364 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.07 DE 30 2010 040 

340.3/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLITAIRE PROTECT 
(541) Merket er et ordmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Wordmark. 
(730) Innehaver: 

 Rodenstock GmbH, Isartalstrasse 43, 80469 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Spectacles, spectacle lenses, coated spectacle 

lenses, coatings for spectacle lenses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056326 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201012365 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.30 IT RM2010C002098 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Laboratori Royal SrL, Via Ettore Caselli, 5 - 
Insediamento Industriale La Croce, Loc. Bogolese, 
43058 SORBOLO, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, 

dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056336 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201012366 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.19 US 85017033 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne 
Street, MA02139 CAMBRIDGE, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations for human use for 

treatment of oncological diseases and disorders. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.19 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1056359 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201012373 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Latin words "CASTLE OF HEROES" and the arrow 
devices. 

(730) Innehaver: 
 Suzhou Snail Electronic Co Ltd, No. 171, JinJiHu Rd, 

Industrial Park SUZHOU, CN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Computer memories; recorded computer 

programmes (programs); recorded computer 
operating programs; recorded computer software; 
optical discs; downloadable electronic publications; 
computer programs (downloadable software); 
programs (computer games); amusement 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; video game cartridges; animated 
cartoons. 

Klasse:41 Educational services; organization of competitions 
(education or entertainment); organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
publication of books; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; film production; 
production of shows; amusements; entertainment 
information; game services provided on-line from a 
computer network. 

Klasse:42 Packaging design services; dress designing; 
computer software design; updating of computer 
software; maintenance of computer software; 
computer system design; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
hosting computer sites (Web sites); data conversion 
of computer programs and data (not physical 
conversion); providing search engines for the 
Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056376 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201012375 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Thomas Frank, Oranienburger Chaussee 6, 16348 
STOLZENHAGEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Metal buildings materials, goods of common metals, 

metal fittings for use in construction engineering. 
Klasse:20 Transportable pallets of wood, pallet frames of 

wood. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056380 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201012376 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.30 BX 1207410 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPIROTRAP MAGNABOOSTER2
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Spiro Enterprises BV, Den Hoek 3, 5845EL SINT 
ANTHONIS, NL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 De-aerators and de-aerators for pipework 

containing liquids for use in industrial installations; 
de-aerators and de-aerators for pipework containing 
liquids for use in heating, central heating 
refrigerating, drying and heat recovery installations 
and apparatus; dirt separators for pipework 
containing liquids for use in heating, central heating, 
refrigerating, drying and heat recovery. 

Klasse:11 Air separators for pipework containing liquids for 
use in heating, central heating, refrigerating, drying 
and heat recovery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1056381 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201012377 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.03 CH 602201 
(540) Gjengivelse av merket: 

PROVOKANT 
(541) Merket er et ordmerke 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 PROVOCATIVE. 
(730) Innehaver: 

 Lateltin AG, Im Hölderli 19, 8405 WINTERTHUR, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beer). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.17 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056397 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201012383 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pink Factory Pty Ltd, 1/28-34 Roseberry Street, 
NSW2093 BALGOWLAH, AU 

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

scarves, socks, swimsuits. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056399 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201012384 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Monteverro SrL Societa' Agricola, Strada Aurelia 
Capalbio, 11, 58011 CAPALBIO (GR), IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Olive oil. 
Klasse:33 Wine, alcoholic beverages. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056410 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201012385 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kesslord SAS, 65 rue Beaubourg, 75003 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Bleaching preparations and other substances for 

laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soap; perfumes, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; depilatory 
preparations; make-up removing products; lipsticks; 
beauty masks; shaving products; preservatives for 
leather (polishes); creams for leather. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; 
wallets; purses; handbags, backpacks, wheeled 
bags; bags for climbers, bags for campers, traveling 
bags, beach bags, school bags; unfitted vanity 
cases; collars or covers for animals; shopping nets 
or bags; bags or small bags (envelopes, pouches) 
of leather for packaging. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; socks; slippers; beach, ski or sports 
footwear; babies' diapers of textile; underwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056412 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201012387 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.11 ES 2934762 
(540) Gjengivelse av merket: 

EL VALIENTE TORO BRAVO DE 
LA POLVOROSA 

(541) Merket er et  ordmerke 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The brave bull of the Polvorosa. 
(730) Innehaver: 

 Hijos de Salvador Rodriguez SA, Carretera de Mozar, 
Km. 1, 49620 SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 
(ZAMORA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Cheeses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1056413 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201012388 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.11 ES 2934767 
(540) Gjengivelse av merket: 

EL TORERO MATADOR DE LA 
POLVOROSA 

(541) Merket er et ordmerke 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The matador bullfighter of the Polvorosa. 
(730) Innehaver: 

 Hijos de Salvador Rodriguez SA, Carretera de Mozar, 
Km. 1, 49620 SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 
(ZAMORA, ES 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:29 Cheeses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056426 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201012389 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.07 DE 30 2010 021 

108.3/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bastian-Werk GmbH, August-Exter-Straße 4, 81245 
MÜNCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations and sanitary 

preparations, mineral food supplements; food 
supplements on the basis of amino acids, vitamins, 
minerals or trace elements; dietetic foodstuffs for 
medical use, food supplements for medical use, 
vitamin preparations. 

Klasse:29 Dietetic foodstuffs or food supplements for non-
medical use on the basis of proteins, fats with 
addition of vitamins, mineral substances, trace 
elements, both separate or in combination, included 
in this class. 

Klasse:30 Dietetic substances and food supplements each for 
non-medical use on the basis of carbohydrates, 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056428 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201012390 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.05 CZ 474889 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zentiva ks, U Kabelovny 130, 10237 PRAHA 10, 
DOLNÍ MECHOLUPY, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Medicines, pharmaceutical preparations for human 

use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056430 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201012391 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.13 CZ 475888 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zentiva ks, U Kabelovny 130, 10237 PRAHA 10, 
DOLNÍ MECHOLUPY, CZ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Medicines, pharmaceutical preparations for human 

use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1056466 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201012393 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.17 EM 009383662 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vicini SpA, Via dell'Artigianato 28 SAN MAURO 
PASCOLI, IT 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; precious and semi-precious stones; 
jewellery, imitation jewellery and costume jewellery 
of precious, semi-precious and non-precious metals 
and stones, including in particular rings, necklaces, 
bracelets, earrings, charms, cufflinks, tie clips, tie 
pins, chains, key rings, pendants, badges; watches 
and watch straps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056497 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201012398 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.13 US 85151406 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corp, 86 Morris Avenue, NJ07901 SUMMIT, 
US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056507 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201012399 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stylevibe Pty Ltd, 7 Roberna Street, Vic3189 
MOORABBIN, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:25 Clothing, footwear, hats, headwear, gloves, sport 

clothing and uniforms and sport footwear; 
sheepskin coats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056512 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201012400 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.29 CH 606331 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers (not of 

precious metal or coated therewith); non-electric 
apparatus for preparing food and beverages; 
capsule dispenser; parts and components for all the 
aforesaid goods; glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1056527 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201012401 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.22 FI T201002632 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SPU Systems OY, Sillanpäänkatu 20, 38700 
KANKAANPÄÄ, FI 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:17 Insulation elements for buildings and constructions. 
Klasse:19 Building materials (non-metallic). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056528 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201012402 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.01 FI T201001939 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sako Ltd, Sakonkatu 2, 11100 RIIHIMÄKI, FI 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 

fireworks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056534 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201012403 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.08 KR 4020100018438 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hyundai Motor Co, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu 
SEOUL, KR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:12 Automobiles; passenger cars; vans; Light trucks; 

pickup trucks; Motor buses; racing cars; refrigerated 
vehicles; sports cars; automobile engines; bumpers 
for automobiles; windscreens; windscreen wipers; 
seats for automobiles; wheels for automobiles; 
hoods for automobiles; air bags (safety devices for 
automobiles); tires for automobiles; safety belts for 
automobiles; horns for automobiles; rearview 
mirrors for automobiles; doors for automobiles; 
direction signals for automobiles; automobile 
bodies; seat covers for automobiles; transmissions 
for land vehicles; bearings for land vehicles; rubber 
belts for land vehicle transmissions; clutches for 
land vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056554 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201012405 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Original1 GmbH, Mainzer Landstr. 205, 60326 
FRANKFURT/MAIN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Electric or electronic components, especially radio 

frequency identification devices and equipment 
including readers, markers, marker etchers and 
proximity marks for tracking and tracing of goods 
and brands and for access security, identification, 
authentication, inventory or physical state control; 
computer software and databases for use in 
particular for tracking objects, authentication, 
managing inventories, optimizing delivery runs, 
financial transactions and production processes; 
software for readers and for writing programs for 
systems of identification and authentication by 
optical and/or radio frequency systems; 
transponders, any optical identification and 
authentication system; decryption and encryption 
programs and circuits; networks of interfaces 
between readers and transmission line data or 
computers; machine-readable data media 
(recorded); computer programs and software; 

magnetic data carriers, namely magnetic tapes, 
magnetic disks, magnetic wafers, magnetic cards 
and smart cards. 

Klasse:16 Printed accompanying material for software and 
data processing programs, namely manuals, 
catalogs, user guides and operating instructions. 

Klasse:35 Systematization and compilation of data and 
information in computer data bases accessible on 
the internet, including data and information relating 
to the tracking, authentication and managing 
inventories of goods and brands, maintenance, 
rental, updating, design and outsourcing of 
computer programs and software; business 
consulting for providing all services as set out in this 
list. 

Klasse:38 Telecommunications, in particular communications 
by radio frequencies; transmission of information 
taken from data banks, computer-aided message 
transmission, communications by computer 
terminals; leasing access time to a database server 
center and host; internet services, namely providing 
access to data and information on the internet, 
including data and information relating to the 
tracking, authentication and managing inventories 
of goods and brands, maintenance, rental, 
updating, design and outsourcing of computer 
programs and software; providing of interactive 
communications services provided online or on the 
internet for the above-mentioned services. 

Klasse:39 Transport, packaging, storage and tracking of 
goods using identification devices and equipment; 
information concerning transport, packaging, 
distribution (delivery), storage and tracking of 
manufactured articles using identification devices 
and equipment. 

Klasse:40 Custom manufacture of data and standard barcode 
identifiers for the identification of goods, services 
and places. 

Klasse:42 Development and maintenance of databases and of 
hosts and development, updating and maintenance 
of software, especially for object identification, 
authentication, tracing, protection and tracking, 
inventory management and delivery run 
optimization; technical study and development 
(programming) of software, databases and all 
systems for optical and/or radio frequency 
identification; hosting web sites, in particular of data 
and information in computer data bases accessible 
on the internet, including data and information 
relating to the tracking, authentication and 
managing inventories of goods and brands, 
maintenance, rental, updating, design and 
outsourcing of computer programs and software; 
technical project studies, study and expertise 
services (engineering work) in the field of radio 
frequency identification technology; design of 
computer systems; electronic database storage 
services; design and development of numbering 
structures, of data and standard barcode identifiers 
for the identification of goods, services and places; 
technical consulting for providing all services as set 
out in this list. 

Klasse:45 Detection of counterfeiting, in particular global 
services for brand names; protection of industrial 
property rights, in particular global services for 
trademarks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056569 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201012408 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.17 EM 008962094 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, 
HU87DS HULL, YORKSHIRE, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive 

preparations; bleaching preparations; detergents; 
preparations for laundry use; limescale removers 
and rust removers for household use; decalcifying 
and descaling preparations for household use; 
soaps; toiletries; hand washes; toilet gels; shower 
foams and gels; talcum powder; skin care 
preparations; shaving preparations; deodorants for 
personal use; dentifrices, mouth washes; perfuming 
preparations for the atmosphere; wipes, cloths, 
pads, tissues and sponges impregnated with 
cleaning preparations; cloths, wipes, tissues and 
sponges impregnated with cleaning preparations, 
polishing preparations, detergent or disinfectant for 
cleaning; medicated toiletries, medicated soaps, 
medicated talcum powder. 

Klasse:5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; articles impregnated with a 
disinfectant or anti-bacterial product; articles 
impregnated with an antiseptic product; antiseptic 
preparations, anti-bacterial preparations, 
disinfecting preparations, germicides; disinfectants; 
insecticides and miticides; insect repellents; 
preparations for destroying and repelling vermin; 
fungicides; air freshening preparations, air purifying 
preparations, air sanitising preparations; air 
deodorising preparations; deodorants and 
deodorisers (other than for personal use); air 
purifiers (preparations); medicated skin care 
preparations; plasters, materials for dressing; filled 
first-aid boxes. 

Klasse:11 Disinfecting apparatus, machines and appliances; 
sanitising apparatus, machines and appliances; air 
freshening, air filtration, air sanitising and air 
purifying units and apparatus; cartridges, filters, 
parts and fittings for the aforementioned goods; 
electrical and battery-operated devices for the 
neutralisation, reduction or control of allergens, not 
for medical purposes. 

Klasse:21 Household and kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith); soap 
dispensers; brushes; carpet sweepers, mops; 
combs; sponges; cloths and wipes for cleaning or 
household use; cloths for polishing; articles for 
cleaning or polishing purposes; dusters and dusting 
cloths; steel wool; scouring pads. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056571 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201012409 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 
ULDUM, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Veterinary preparations, namely local antibiotics for 

inflammation of the eyes. 
Klasse:44 Veterinary services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056602 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201012416 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Verbal designation, standard font, capital letters of the 
Latin alphabet, improvised designation. 

(730) Innehaver: 
 OOO Torgovy Dom SANTEK, Koptevskaya street, 73, 

str. 1, 125239 MOSKVA, RU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
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: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056618 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201012417 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wrights Hardwear Pty Ltd, 4/203 Star Street, WA6101 
CARLISLE, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Gloves for protection of the wearer against 

accidents or injury; clothing for the protection of the 
wearer against accident or injury; equipment for 
domestic or industrial use for protection against 
accident or injury. 

Klasse:25 Gloves. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1056622 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201012418 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.09 DE 30 2010 007 

902.9/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EMB Baumaschinenhandelsgesellschaft mbH, 
Gewerbepark 1, 94145 NEUKIRCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:7 Machines and machine tools; motors, other than for 

land vehicles; couplings and other power 
transmission devices, (other than for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
starters for motors and engines; transmission 
chains other than for land vehicles; driving motors 
other than for land vehicles; transmission shafts, 
other than for land vehicles; excavators; bulldozers; 
joints (parts of engines); compressed air machines; 
compressed air engines; compressed air pumps; 
motors, electric, other than for land vehicles; 
agricultural elevators; hoppers (mechanical 
discharging); ore treating machines; power 
hammers; pulleys; conveyors (machines); milling 
machines; gear boxes other than for land vehicles; 
railroad constructing machines; hammers (parts of 
machines); elevating apparatus; jacks (machines); 
woodworking machines; lifting apparatus; cranes 
(lifting and hoisting apparatus); cultivators 
(machines); cranks (parts of machines); crank 
shafts; handling apparatus for loading and 
unloading; derricks; loading ramps; superchargers; 
agricultural implements other than hand-operated; 
agricultural machines; roller bridges; machines for 
agricultural purposes; belts for machines; saw 
blades (parts of machines); saw benches (parts of 
machines); saws (machines); separators; tools 
(parts of machines); holding devices for machine 
tools; winches; shredders (machines) for industrial 
use; cutting machines. 

Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; axle 
gaiters for vehicles; trailers (vehicles); trailer hitches 
for vehicles; transmission chains for land vehicles; 
driving motors for land vehicles; transmission shafts 
for land vehicles; braking systems for land vehicles; 
vehicle chassis; torque converters for land vehicles; 
jet engines for land vehicles; motors, electric, for 
land vehicles; bodies for vehicles; mine cart wheels; 
freewheels for land vehicles; crankcases for land 
vehicle components, other than for engines; gear 
boxes for land vehicles; lifting cars (lift cars); 
automobile bodies; caissons (vehicles); automobile 
chains; tailboard lifts (parts of land vehicles); vans 
(vehicles); lorries; tipping bodies for lorries (trucks); 
engines for land vehicles; gearing for land vehicles; 
wheel bearings for vehicles; reduction gears for 
land vehicles; gear lever knobs for vehicles; 
clutches for land vehicles; suspension shock 
absorbers for vehicles; suspension-lowering kits for 
chassis; tractors; goods handling carts; driving 
chains for land vehicles; propulsion mechanisms for 
land vehicles; turbines for land vehicles; 
transmissions, for land vehicles; reduction gears for 
land vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056651 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201012421 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 B&S GmbH, Isaak-Eschenbach-Platz 1, 08258 
MARKNEUKIRCHEN, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:15 Musical instruments; spare parts for musical 

instruments; accessories for musical instruments, 
namely, boxes, cases, bags and covers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056653 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201012422 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.01 IT UD2010C000395 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Taghleef Industries SpA Con Socio Unico, Via Enrico 
Fermi, 46, 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD), IT 

(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:17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included 
in other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal. 

Klasse:36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1056690 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201012428 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.10 FR 10 3 720 124 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Joseph Daniel Carrillo Gonzalez, Le San Pieru, Pont de 
Tarco, 20135 CONCA, FR 

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

supplements for medical purposes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056693 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201012429 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASCINACASTLE'T 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Cascina Castlet di Maria Borio, Strada Castelletto, 6, 
14055 COSTIGLIOLE D'ASTI (AT), IT 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056705 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201012430 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.14 HR Z20101326A 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Valamar hoteli i ljetovalista doo, Miramarska cesta 24, 
HR-10000 ZAGREB, HR 

(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: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056709 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201012432 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wayne och Margareta's Coffee AB, Drottninggatan 55, 
11121 STOCKHOLM, SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
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; pasta, 
coffee by weight; coffee beans; tea bags; cake 
mixes; coffee-based beverages; coffee flavourings; 
coffee (unroasted - ); coffee beverages with milk. 

Klasse:35 Retail services relating to food and drink, coffee-
making equipment, household utensils, porcelain, 
printed matter, cd, videos and dvd, bags and 
clothes; franchise services in the form of assistance 
with business and advertising management; 
advertising. 

Klasse:43 Café and restaurant services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1056733 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201012434 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.29 EM 009209792 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CenturySolar AG, Alte Bahnlinie 8, 71691 FREIBERG, 
DE 

(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 the recording, transmission or 
reproduction of data; magnetic data media; 
electronic component and electronic component 
sets. 

Klasse:16 Printed matter, especially manuals for apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity and for apparatus for recording, storing, 
transmitting and reproducing data. 

Klasse:35 Wholesaling of 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, 
transmitting, storing and reproducing data, 
magnetic recording media, electronic components 
and electronic component sets, printed matter, 
especially manuals for apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity 
and apparatus for recording, storing, transmitting 
and reproducing data. 

Klasse:37 Installation and maintenance of apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity 
and apparatus for recording, storing, transmitting 
and reproducing data. 

Klasse:42 Advice on computers; study and technical 
development in the field of renewable energy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056734 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201012435 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1056748 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201012436 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DORMA GmbH + Co KG, Dorma Platz 1, 58256 
ENNEPETAL, DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Metal building materials; ironmongery, small items 

of metal hardware; doors and windows; mechanical 
security devices for doors and windows; mechanical 
locks and keys for these locks; fittings for locks, in 
particular lock housings, lock cylinders and strikes; 
door bolts; locking bolts; emergency escape locks 
(non-electric); fittings for windows and doors, in 
particular door handles, door pulls, door knobs, 
grab bars, door signs, window olives, window 
handles, protective fittings, door hinges, hinges and 
fittings for latchkeys; non-electric door openers and 
door closers; door stops; all the aforesaid goods 
mainly of metal. 

Klasse:9 Scientific, photographic, optical, measuring, 
signalling, checking (supervision) and life-saving 
apparatus and instruments; electric, electronic and 
electromechanical locks and ironmongery, included 
in this class; fittings for the aforesaid locks and 
ironmongery, in particular electronic lock cylinders, 
electric strikes and door magnets; electronic keys; 
encoded, electronic and magnetic identity cards; 
readers (data processing equipment); programming 
units for locks, lock cylinders, keys, identity cards 
and readers; transmitters of electronic signals; 
electronic switching, control, monitoring and 
checking (supervision) apparatus for doors, 
windows, locks and lock systems; 
electromechanical and electrohydraulic door 
openers, door closers and door control switches; 
fire alarm systems, in particular smoke alarms, fire 
alarms, control apparatus, alarm sounders and/or 
electrically controlled locking and unlocking 
elements; fire-extinguishing apparatus. 

Klasse:45 Security services for the protection of property and 
individuals; consultancy in the field of security, in 
particular for buildings; safety inspection of 
factories. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056756 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201012437 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.07 EM 009088204 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MIPS AB, Birger Jarlsgatan 34, 11429 STOCKHOLM, 
SE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Protective helmets, helmet parts and accessories. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056767 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201012438 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 E I du Pont de Nemours and Company Trademarks & 
Copyright Group, 1007 Market Street, DE19898 
WILMINGTON, US 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Metal or metal oxide photoresist chemical remover; 

post etch remover; post etch cleaner; post etch 
treatments; photoresist remover for the 
semiconductor, photovoltaic and LED industries. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1056772 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201012439 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tremain Enterprises Ltd, 34 The Apex 59 Bunhill Row, 
EC1Y8QN LONDON, GB 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:18 Leather and imitations of leather; animal skins, 

hides; trunks, bags and travelling bags; handbags, 
rucksacks, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; clothing for 
animals. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056782 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201012440 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.29 EM 008990244 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pahlén AB, Box 728, 19427 UPPLANDS VÄSBY, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture 
and foresty; condensation preventing chemicals; 
water purifying chemicals; flocculants; clarification 
preparations; chemical additives to fungicides. 

Klasse:3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning preparations; polishing 
preparations; scouring preparations; abrasive 
preparations; degreasers, other than for use in 
manufacturing processes. 

Klasse:5 Sanitary preparations for medical purposes; 
disinfectants; pesticides; fungicides; herbicides; 
algicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056792 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201012441 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.10 DE 30 2010 028 

299.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333 MÜNCHEN, 
DE 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Electric and electronic appliances, devices and 

instruments (included in this class); weighing, 
signaling, measuring, counting, recording, 
monitoring, testing, open and closed-loop control and 
switching devices; electric switchgear and control 
cabinets; electric cables and insulated wires 
including auxiliary equipment, where included in this 
class, such as installation rollers, cable slide rollers, 
angle suspension brackets, strain relief bushings, 
drum stands, cable drums and delivery spools; 
conductor rails; cable accessories; electrical 
installation material (included in this class), 
particularly switches, dimmers, sockets, switched 
socket outlets, splitting boxes; plug-and-socket 
connections, fuses, screw in miniature circuit 
breakers, proximity switches, residual-current-
operated circuit breakers, relays, contactors, cable 
lugs, cable junction boxes, cable cabinets, fuse 
boxes, branching boxes, junction boxes, distribution 
cabinets, switchboards, time switches, electricity 
meters; distribution, ducting and laying systems for 
electrical installations, where included in this class; 
high-voltage, medium-voltage and low-voltage circuit 
breakers and switchgear; HVDC and HVAC 
transmission systems; electric rectifiers and 
inverters, instrument transformers; surge arresters; 
arresters; electric vacuum tubes for switchgear; 
switchgear cabinets; metering devices for use in 
conjunction with electricity, I&C equipment and 
devices for switchgear and power system control; 
transformers; power cables; electronic load 
indicators; emergency power supply devices; electric 
batteries; fuel cells; accumulators; electrical 
resistors, capacitors, inductors, coils; NTC and PTC 
thermistors; filters ( included in this class); printed, 
etched, potted and integrated circuits. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.18 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1056809 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201012442 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

L'OREAL PROFESSIONNEL 
PRO_classics 

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

 L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:3 Shampoos; cosmetic products for hair care, namely 

gels, mousses, balms, creams, waxes, serums, 
lotions; hair care and styling products in the form of 
aerosols; hair spray; hair dyes and bleaching 
products; hair waving and setting products; essential 
oils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1056820 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201012446 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.23 FR 10 3 732 587 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alcatel Lucent, 3 avenue Octave Gréard, 75007 PARIS, 
FR 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Computer software that can be downloaded on to 

mobile terminals and computers for transmitting 
and/or decoding data, multimedia content, messages 
and information, particularly position-based 
information for search engines, image recognition 
applications and barcode recognition applications. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1056827 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201012449 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.14 CH 600865 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Abercrombie & Fitch Europe SA, Via Moree, 6850 
MENDRISIO, CH 

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

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1057167 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201012682 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.02 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.04 DK VA 2009 03636 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Omada A/S, Østerbrogade 135, 1, 2100 KØBENHAVN 
Ø, DK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:9 Scientific and optical apparatus and instruments; 

apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, data or images; magnetic 
and optical data earners, data processing 
equipment, including computer hardware and 
software, software recorded on tape discs or other 
media, software for use in connection with 
integrated business solutions, including software 
solutions for management, including economic, 
financial and service management, administration, 
accounting, inventory control, production e-
commerce, service management customer 
relationship management, supply chain 
management, knowledge management, enterprise 
resource management, and for database 
management; software for use in connection with 
application service provider services such as rental 
of computer programmes or applications for 
computer programmes facilitating collection and 
processing of data to a central database via local 
and global computer network, software for use for 
electronic communication and for use for cellular 
communication; electronic manuals sold with the 
abovementioned goods; parts and fittings for all the 
aforesaid goods (not included in other classes). 

Klasse:35 Business management and administration; office 
functions; advertising, including advertising on local 
and global computer networks; providing and rental 
of space on homepages on the Internet for 
advertising and display of business information; 
collection, compilation and systematisation of 
information into computer databases, organisation 
of display and exhibition for commercial purposes of 
goods on local and global computer networks; 
business information provided on local and global 
computer networks; tele marketing; administration 

of digitally-stored data (data managed files); retail 
and whole sale of scientific, electric and optical 
apparatus and instruments, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, data or 
images, magnetic and optical data carriers, data 
processing equipment, including computer 
hardware and software, software recorded on tape, 
discs or other media, software for use in connection 
with integrated business solutions, including 
software solutions for management, including 
economic, financial and service management, 
administration, accounting, inventory control, 
production, e-commerce, service management, 
customer relationship management, supply chain 
management, knowledge management, enterprise 
resource management and for database 
management, software for use in connection with 
application service provider services such as rental 
of computer programmes or applications for 
computer programmes facilitating collection and 
processing of data to a central database via local 
and global computer network, software for use for 
electronic communication and for use for cellular 
communication, electronic manuals sold with the 
abovementioned goods; retail and whole sale of 
paper tapes and cards for recordal of computer 
programs, manuals; all also via the Internet. 

Klasse:42 Computer programming, development, production 
and adaptation of computer software, including 
software for use in connection with integrated 
business solutions; rental of computer programmes 
or applications for computer programmes for use 
with access service provider services facilitating 
collection and processing of data to a central 
database via local and global computer network; 
professional consultancy (non-business) namely 
consultancy and support concerning computer 
software and hardware and consultancy in the field 
of information technology security, scientific and 
industrial research. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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(111) Int.reg.nr: 1057168 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201012683 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.02 
(300) Søknadsprioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Flujo Holdings Pty Ltd, 152 Chapel Street, Vic3182 ST 
KILDA, AU 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:1 Artificial sweeteners; artificial sweetening 

preparations; chemical preparations for use in the 
manufacture of foods, including sweeteners; 
chemical substances used for preserving foodstuffs, 
including such chemical substances for use as food 
ingredients; chemical substances used for 
preserving foodstuffs being ingredients for use in 
the manufacture of foods, including sweeteners 
(preservatives). 

Klasse:30 Natural sweeteners; natural sweetening 
substances; sugar substitutes; preparations made 
from cereals including natural sweetening 
substances and natural sweeteners derived from 
cereals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1057172 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201012684 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.02 
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.22 DE 30 2009 068 

417.0/20 
(540) Gjengivelse av merket: 

METO Clip In Place 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
 
Klasse:6 Shelf price label holders, namely metal clips for 

attaching price labels to shelving. 
Klasse:20 Shelves; shelf optimizing systems, namely spacers 

of goods, rests of goods and retaining profiles, 
retaining strips for holding spacers of goods, all 
aforementioned goods as parts or accessories of 
shelves, included in this class; shelf price strips, 
namely adhesive and clip profile strips made of 
plastic and/or wood for attaching to shelving and 
holding exchangeable price labels; shelf price strip 
holders, namely non-metal clips for attaching price 
strips to shelves; fitted shelf edge fixings for 
electronic shelf labels including shelf adapters and 
label holders each made of wood and/or plastic. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.02.23 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.02.28 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 258725 
(151) Reg.dato.: 2011.02.18 
(210) Søknadsnr.: 201100577 
(220) Inndato: 2011.01.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Einar Chris Alexander Gramnæs, Postboks 555, 3002 
DRAMMEN, NO 
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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.: 1018149 
(210) Søknadsnr.: 200912005 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2010.12.20 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Secours Islamique, 52-58 boulevard Ornano, 93200 

SAINT DENIS, FR 
 Innsiger: 
 Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street South, B56LB 

BIRMINGHAM, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 257595 
(210) Søknadsnr.: 201006168 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2010.11.29 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Grid Design AS, Postboks 93 Torshov, 0412 OSLO, 

NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Grid Design AS , Postboks 93 Torshov,0412 OSLO, 
NO 

 Innsiger: 
 Dotgrid AS, Sandakerveien 24C, 0473 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Dotgrid AS, Sandakerveien 24C, 0473 OSLO, NO 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. avdeling. Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. 
varemerkeloven § 29.
 
 
(111) Reg.nr.: 0809506 
(210) Søknadsnr.: 200904599 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(730) Innehaver: 
 Heutink Primair Onderwijs BV, Nijverheidsstraat 45, 

7461AD RIJSSEN, NL 
 Innsiger: 
 Educa Borras SA, Osona 1, Polig. Ind. Can 

Casablancas, 08192 SANT QUIRZE DEL VALLES 
(BARCELONA), ES 

 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, NO 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 34, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
 
(111) Reg.nr.: 214507 
(151) Reg.dato.: 2002.05.30 
(180) Reg. utløper: 2012.05.30 
(210) Søknadsnr.: 200112609 
(220) Inndato: 2001.10.23 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket: 
 Madla Persienne- og Markisefabrikk AS 

(730) Innehaver: 
 Kjell J Skjæveland, Astridsgt. 15, 4044 HAFRSFJORD, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(450) Kunngj. reg. dato: 2002.06.24 
  

 
  
(111) Reg.nr.: 216124 
(151) Reg.dato.: 2002.10.17 
(180) Reg. utløper: 2012.10.17 
(210) Søknadsnr.: 200201922 
(220) Inndato: 2002.03.04 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket: 
 ELITE VINDUSPUSS 

(730) Innehaver: 
 Elite Vinduspuss AS, Marieroveien 43, 4017 

STAVANGER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(450) Kunngj. reg. dato: 2002.11.11 
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Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet 
 
(111) Reg.nr.: 105379 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105381 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105382 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105411 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105413 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105417 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105425 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105437 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105445 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105449 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105450 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105454 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105464 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105469 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105476 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105477 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105485 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105492 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 105502 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105504 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105510 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105513 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105514 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105518 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105530 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105533 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105536 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105539 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105550 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105559 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105565 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105573 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105583 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105588 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 105620 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141919 
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(111) Reg.nr.: 141923 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141926 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141934 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141937 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141938 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141941 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141951 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141956 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141967 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141970 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141971 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141972 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141981 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141982 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141984 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 141987 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142003 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142007 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142009 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 142012 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142013 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142014 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142016 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142023 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142029 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142030 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142031 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142034 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142035 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142037 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142042 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142043 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142045 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142048 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142049 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142050 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142051 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142066 
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(111) Reg.nr.: 142068 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142074 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142077 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142078 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142079 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142081 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142085 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142091 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142095 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142097 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142105 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142108 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142114 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142117 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142118 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142120 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142126 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142132 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142134 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 142138 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142141 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142144 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142145 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142155 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142158 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142161 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142163 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142164 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142166 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142167 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142168 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142171 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142172 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142173 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142186 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142188 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142189 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142194 
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(111) Reg.nr.: 142195 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142202 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142210 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142211 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142213 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142215 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142220 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142223 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142225 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142228 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142230 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142231 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142232 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142234 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 142836 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 143549 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1900102 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1910289 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1910292 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1910297 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1910335 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203510 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203511 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203512 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203515 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203518 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203519 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203521 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203523 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203525 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203530 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203531 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203532 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203536 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203537 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203538 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203539 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203540 
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(111) Reg.nr.: 203541 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203542 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203544 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203545 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203546 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203547 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203548 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203549 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203551 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203554 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203557 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203558 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203559 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203561 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203566 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203569 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203571 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203572 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203573 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 203574 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203575 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203576 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203578 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203579 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203580 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203581 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203582 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203584 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203586 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203587 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203588 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203590 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203591 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203599 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203604 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203605 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203606 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203607 
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(111) Reg.nr.: 203609 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203611 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203612 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203614 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203615 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203616 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203620 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203621 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203623 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203627 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203628 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203629 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203631 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203632 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203633 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203636 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203638 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203639 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203642 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 203643 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203644 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203648 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203651 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203652 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203653 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203654 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203657 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203660 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203662 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203665 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203667 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203669 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203670 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203671 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203673 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203674 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203675 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203676 
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(111) Reg.nr.: 203677 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203680 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203682 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203685 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203688 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203689 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203690 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203693 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203694 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203696 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203699 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203703 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203704 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203715 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203716 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203718 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203719 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203723 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203726 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 203727 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203728 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203729 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203730 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203731 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203734 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203737 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203738 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203740 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203741 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203743 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203744 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203745 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203751 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203752 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203755 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203756 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203757 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203762 
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(111) Reg.nr.: 203764 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203765 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203767 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203769 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203772 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203773 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203778 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203779 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203782 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203785 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203786 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203787 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203789 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203790 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203791 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203792 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203798 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203799 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203806 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 203807 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203817 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203821 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203822 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203824 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203828 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203829 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203830 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203832 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203833 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203834 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203835 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203836 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203837 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203838 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203843 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203849 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203850 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203851 
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(111) Reg.nr.: 203852 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203855 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203863 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203864 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203865 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203868 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203870 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203878 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203880 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203881 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203886 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203887 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203888 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203891 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203892 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203894 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203895 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203899 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203901 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 203902 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203904 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203905 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203907 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203909 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203911 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203912 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203913 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203914 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203915 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203916 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203918 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203920 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203921 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203922 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203924 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203925 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203926 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203928 
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(111) Reg.nr.: 203929 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203934 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203936 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203940 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203941 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203944 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203945 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203946 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203949 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203950 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203951 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203952 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203953 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203954 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203956 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203957 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203960 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203963 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 203964 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 222624 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 38349 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 39028 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 39094 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 39126 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 39223 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 520524 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 520547 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56187 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56239 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56269 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56465 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56686 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 56790 
 
 
 
(111) Reg.nr.: 7866 
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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.: 10586, 117778, 151351, 151352, 

158687, 160857 
(730) Innehaver: Pirelli & C SpA, Viale Piero e Alberto 

Pirelli, 25, 20126 MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 106116 
(730) Innehaver: Intec BV, Vleutensevaart 35, 3532AD 

UTRECHT, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 106897 
(730) Innehaver: Chicago Pneumatic Tool Company LLC, 

1800 Overview Drive, SC29730 ROCK 
HILL, US 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 107834, 147482 
(730) Innehaver: Berol Corporation, 3 Glenlake Parkway, 

GA30328 ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 107940 
(730) Innehaver: Daikin Industries Ltd, Umeda Center 

Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, 
Kita-ku OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 109100 
(730) Innehaver: Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 

0462 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 116130, 258385, 258386 
(730) Innehaver: Canterbury Ltd, Hollinsbrook Way, 

Pilsworth, BL98RR BURY, 
LANCASHIRE, GB 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 143992 
(730) Innehaver: Codan Holding GmbH, Stig Husted-

Andersen Strasse 11, 23738 
LENSAHN, DE 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 146105 
(730) Innehaver: Holt Lloyd BV, Rietveldenweg 32a, 

5222AR HERTOGENBOSCH, NL 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 169775 
(730) Innehaver: Arysta LifeScience FineChemical 

Europe GmbH, Elisabethstrasse 44-46, 
40217 DÜSSELDORF, DE 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
1570 Vika, 0118 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 176520, 215551, 215456, 225861, 

230018, 226473, 226476, 227233, 
227235, 227262, 244823, 239407 

(730) Innehaver: Optimera AS, Postboks 40 Haugenstua, 
0915 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 
OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 187352 
(730) Innehaver: Koninklijke Coöperatie Cosun UA, Van 

de Reijtstraat 15, 4814NE BREDA, NL 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 187399 
(730) Innehaver: Troax AB, Tyngel, 33033 

HILLERSTORP, SE 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 

4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 187515 
(730) Innehaver: United Wineries AS, Strandgata 15 A, 

4307 SANDNES, NO 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 

4302 SANDNES, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 201884 
(730) Innehaver: Meri-Beratungs- und Verwaltungs 

GmbH, Langobardenstrasse 2b, 81545 
MÜNCHEN, DE 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 205554 
(730) Innehaver: World Medical Center Holding SA, 2, 

route de l'Hopital, 1180 ROLLE, CH 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 207012 
(730) Innehaver: Buffalo Inc, 30-20, Ohsu 3-chome, 

Naka-ku, 460-8315 NAGOYA, JP 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

1570 Vika, 0118 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 207663 
(730) Innehaver: Lakai Ltd, 955 Francisco Street, 

CA90502 TORRANCE, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 208236 
(730) Innehaver: Sanford LP, 2707 Butterfield Road, 

IL60523 OAK BROOK, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 221057 
(730) Innehaver: Krogsveen AS, Postboks 1, 1330 

FORNEBU, NO 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 

Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 224210 
(730) Innehaver: Frutarom Norway AS, Olav V's gate 4, 

0161 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Advokatfirma DLA Piper Norway DA, 

Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 233009 
(730) Innehaver: Jørgen J Lund, Holmenveien 47C, 0376 

OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 242589 
(730) Innehaver: Nimue Skin (Pty) Ltd, 152 Western 

Service Road, Woodmead, Sandton 
JOHANNESBURG, ZA 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 244990 
(730) Innehaver: IL Sparta Ishockey Elite, Postboks 

1075, 1705 SARPSBORG, NO 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 

Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 247042 
(730) Innehaver: Ergosmart AG, Bahnhofstrasse 7, 

Postfach 445, 6301 ZUG, CH 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 248466 
(730) Innehaver: Banfi Societa' Agricola SrL, Castello di 

Poggio alle Mura, 53024 MONTALCINO 
(SI), IT 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 249120 
(730) Innehaver: Swedish Orphan Biovitrum International 

AB, 11276 STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 249684, 249704 
(730) Innehaver: DP Beverages Ltd, P.O. Box GT 309GT 

Ugland House, South Church Street 
GEORGETOWN, GRAND CAYMAN, 
KY 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 252349, 252366 
(730) Innehaver: Taxi Kurir AB, Box  42201, 12617 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 255878 
(730) Innehaver: Håvard Engell, Marsveien 19, 0493 

OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 257734 
(730) Innehaver: KSIN Luxembourg II, SarL, 1, rue des 

Glacis, 1628 LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

1570 Vika, 0118 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 82510 
(730) Innehaver: Yamabiko Corp, 7-2, Suehirocho 1-

chome OHME, TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 84258 
(730) Innehaver: Mitsubishi Jukogyo KK, 16-5, Konan 2-

chome, Minato-ku TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 86215, 87179, 131459, 130090, 

180975, 187798, 234481 
(730) Innehaver: LVMH Swiss Manufactures SA, Rue 

Louis-Joseph Chevrolet 6a, 2300 LA 
CHAUX-DE-FONDS, CH 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 88616 
(730) Innehaver: Moly-Cop Group, 5, avenue Gaston 

Diderich, 1420 LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 54 og de alminnelige bestemmelsene til 
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
(210) Søknadsr: 200309137 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
 
224210 

 Lisensgiver/rettighetsinnehaver: 
 Frutarom Norway AS, Olav V's gate 4, 0161 OSLO, 

NO 
 Lisenshaver: 
 Rieber & Søn ASA, Nøstegaten 58, 5808 BERGEN, 

NO 
 Varer/tjenester som omfattes: 
 Alle varer til bruk i detaljhandels- og 

næringsmiddelsindustrien 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2010/02/01 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 1043126 
(730) Innehaver: Information & Computing Services 

Inc, 1650 Prudential Drive, Suite, 
FL32207 JACKSONVILLE, US 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, 
NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 107943 
(730) Innehaver: National Geographic Society, 1145 

17th Street, N.W, DC20036-4688 
WASHINGTON, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109615, 205949 
(730) Innehaver: Lancel International SA, Route des 

Biches 10 VILLARS-SUR-GLÂNE, 
CH 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 
Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 114577 
(730) Innehaver: Allen-Edmonds Shoe CORP, Port 

Washington, WI, US 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 

171, 4302 SANDNES, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 144576 
(730) Innehaver: CDS-IP SA, Route Charlemagne 

20, B-5660 Couvin, BE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 146105 
(730) Innehaver: Holt Lloyd BV, Rietveldenweg 32a, 

5222AR HERTOGENBOSCH, NL 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 

Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 18674 
(730) Innehaver: Arena Distribution SA, Via Maggio, 

1, 6900 LUGANO, CH 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, 
NO 

   
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 204118 
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 206526 
(730) Innehaver: Trans World International Inc, IMG 

Center, 1360 East 9th Street, 
OH44114 CLEVELAND, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 214400 
(730) Innehaver: Ragasco AS, Postboks 50, 2831 

RAUFOSS, NO 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 230683, 231849 
(730) Innehaver: Bruuns Bazaar A/S, 

Kronprinsensgade 9, 1114 
KØBENHAVN K, DK 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 252349, 252366 
(730) Innehaver: Taxi Kurir AB, Box  42201, 12617 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 258816 
(730) Innehaver: Den Norske Frimurerorden, Nedre 

Vollgt. 19, 0158 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Oscarsgate 20, 
0352 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 39985 
(730) Innehaver: Foseco Holding Ltd, Coleshill 

Road, Fazeley Tamworth, 
Staffordshire B78 3XQ, England, 
GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 67195, 93249, 93327, 47751, 
46400, 46475, 46476, 46477, 
112249, 122676 

(730) Innehaver: Janssen Pharmaceutica NV, 
Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, 
BE 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 73115 
(730) Innehaver: Kuraray Co Ltd, Osaka, JP 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 86215, 87179, 131459, 130090, 

180975, 187798, 234481 
(730) Innehaver: LVMH Swiss Manufactures SA, 

Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a, 
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, CH 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 
Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:     (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:   (180) Registreringen utløper: 

 
107490 2021.02.12 

 
107646 2021.02.26 

 
107890 2021.04.01 

 
107968 2021.04.01 

 
107991 2021.04.09 

 
108052 2021.04.09 

 
108070 2021.04.15 

 
108098 2021.04.15 

 
108331 2021.04.30 

 
108482 2021.05.27 

 
108563 2021.06.06 

 
108682 2021.06.25 

 
108716 2021.07.02 

 
108771 2021.07.16 

 
108788 2021.07.16 

 
109136 2021.08.13 

 
109324 2021.09.10 

 
143216 2020.10.25 

 
143572 2020.12.13 

 
144077 2021.02.14 

 
144133 2021.02.14 

 
144239 2021.02.28 

 
144240 2021.02.28 

144267 2021.02.28 
 

144433 2021.03.14 
 

144441 2021.03.14 
 

144783 2021.04.18 
 

144784 2021.04.18 
 

144843 2021.04.25 
 

144893 2021.04.25 
 

144984 2021.05.08 
 

145081 2021.05.15 
 

145139 2021.05.23 
 

145288 2021.05.30 
 

145352 2021.03.07 
 

145501 2021.06.13 
 

145740 2021.06.27 
 

145764 2021.06.27 
 

146276 2021.08.01 
 

146292 2021.08.01 
 

146315 2021.08.01 
 

146486 2021.08.15 
 

147664 2021.11.21 
 

19075 2021.06.08 
 

204044 2020.08.10 
 

204581 2020.09.07 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

204582 2020.09.07 
 

206496 2021.01.11 
 

206826 2021.02.08 
 

206827 2021.02.08 
 

206831 2021.02.08 
 

206836 2021.02.08 
 

206847 2021.02.08 
 

206873 2021.02.08 
 

206874 2021.02.08 
 

206876 2021.02.08 
 

207006 2021.02.22 
 

207044 2021.02.22 
 

207045 2021.02.22 
 

207229 2021.03.01 
 

207230 2021.03.01 
 

207231 2021.03.01 
 

207292 2021.03.08 
 

207299 2021.03.08 
 

207311 2021.03.08 
 

207375 2021.03.15 
 

207575 2021.03.22 
 

207767 2021.04.05 
 

207770 2021.04.05 
 

207862 2021.04.05 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

207935 2021.04.05 
 

207972 2021.04.19 
 

208003 2021.04.19 
 

208107 2021.04.19 
 

208158 2021.04.19 
 

208159 2021.04.19 
 

208160 2021.04.19 
 

208179 2021.04.19 
 

208182 2021.04.19 
 

208183 2021.04.19 
 

208254 2021.04.26 
 

208296 2021.04.26 
 

208409 2021.05.03 
 

208410 2021.05.03 
 

208769 2021.05.31 
 

208854 2021.06.07 
 

209228 2021.06.28 
 

209229 2021.06.28 
 

209621 2021.07.19 
 

209622 2021.07.19 
 

209864 2021.08.09 
 

210720 2021.09.27 
 

211956 2021.11.26 
 

212314 2021.12.13 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

30796 2021.07.15 
 

40259 2021.03.20 
 

57550 2021.02.13 
 

57875 2021.03.16 
 

58096 2021.03.16 
 

58117 2021.04.06 
 

81568 2021.04.14 
 

81956 2021.06.23 
 

81981 2021.06.23 
 

82025 2021.06.30 
 

82075 2021.06.30 
 

82209 2021.07.21 
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Opphør av fullmektigverv 
 
I følgende varemerkesøknader og -registreringer er det ikke lenger oppnevnt fullmektig. 
 
(210) Søknadsnr.: 201009349 
   

 
(111) Reg.nr.: 247042 
(210) Søknadsnr.: 200803574 
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Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
 
0373282C 
0458402 
0564220 
0565208 
0565783 
0565971 
0566766 
0566769 
0567236 
0575315 
0575317 
0575318 
0575320 
0575321 
0741711 
0742447 
0747142 
0748776 
0748851 
0748945 
0748971 
0749127 
0749193 
0749242 
0749271 
0749403 
0749647 
0749781 

0749846 
0749964 
0750044 
0750241 
0750335 
0750340 
0750376 
0750402 
0750705 
0750875 
0750886 
0751022 
0751087 
0751225 
0751234C 
0751313 
0751317 
0751365 
0751523 
0751533 
0751569 
0751580 
0751646 
0751647 
0751648 
0751790 
0751822 
0751843 

0752079 
0752211 
0752318 
0752498 
0752524 
0752581B 
0752679 
0752736 
0752791 
0752802 
0752814 
0752839 
0752843 
0752851 
0752892 
0752917 
0752997 
0753008 
0753052 
0753129 
0753262 
0753276 
0753305 
0753373 
0753566 
0753715 
0753816 
0753817 

0753880 
0753948 
0754017 
0754990 
0755131 
0755275 
0755282 
0755312 
0755937 
0756211 
0757450 
0757727 
0758540 
0758823 
0759376 
0759531 
0759602 
0760380 
0760410 
0760449 
0760687 
0760779 
0761045 
0762034 
0766523 
0769810 
0770199
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0556043 
0559177 
0737996 
0738023 
0738075 
0738076 
0738077 
0738144 
0738254 
0738487 
0738609 
0738864 
0738883 
0739002 
0739012 
0739013 
0739015 
0739019 

0739020 
0739060 
0739232 
0739355 
0739621 
0739743 
0739750 
0739993 
0740035 
0740095 
0740104 
0740182 
0740195 
0740196 
0740251 
0740424 
0740483 
0740509 

0740583 
0740882 
0741004 
0741059 
0741100 
0741104 
0741105 
0741146 
0741203 
0741231 
0741351 
0741513 
0741950 
0742087 
0742257 
0743082 
0743274 
0743276 

0743312 
0743581 
0743718 
0743764 
0744476 
0744934 
0745194 
0745236 
0745670 
0745999 
0746189 
0747359 
0753754 
0754290 
0754413 
0755803 
0756768 
0760429
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1036055 
1043701 


	Forside
	Innholdsfortegnelse
	Registrerte varemerker
	Internasjonale varemerkeregistreringer
	Ansvarsmerker
	Innsigelser
	Avgjørelser etter innsigelser
	Merkeendringer
	Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet
	Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
	Lisenser
	Endringer i fullmaktsforhold
	Fornyelser
	Opphør av fullmektigverv
	Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
	Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
	Slettede internasjonale varemerkeregistreringer

