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Etterlysning 
 
På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Protector IP Consultants AS, etter varemerkeloven § 43, bes 
innehaver av registreringsnummer 221694, ordmerket STELLA, Stella Talebzadeh, Sørkedalsveien 3 oppg. 2, 
0369 Oslo, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 
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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.: 261259 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103152 
(220) Inndato: 2011.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.16 

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

 Fram Management AS, Postboks 515 Skøyen, 0214 
OSLO, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261260 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103206 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

KISS & KILL 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Marchon Eyewear Inc, 35 Hub Drive, NY11747 
MELVILLE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Briller, solbriller, brille- og solbrilleinnfatninger, 
etuier for briller og solbriller, solbriller som kan 
klipses på, brillekjeder og lesebriller. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261261 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103153 
(220) Inndato: 2011.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.16 

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

 Organic Cleaning Devices AS, Svelvikveien 59/91, 
Lokale nr 22 Nøsted Brygge AS, 3039 DRAMMEN, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 

0116 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemiske produkter til industriell bruk  
Klasse:3 Midler til rengjøring   
Klasse:5 Desinfeksjonsmidler til hygieniske formål 
Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner   
Klasse:11 Desinfeksjonsapparater  

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261262 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103207 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

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

 Solutia Inc, 575 Maryville Centre Drive, MO63141 
SAINT LOUIS, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:17 Plastfilm ikke til emballeringsformål; 
polyesterfilm ikke til emballeringsformål; 
fargetonet, laminert, relekterende, og 
lavemitterende film, hovedsakelig av plast, for 
bruk på vinduer; varmereflekterende film for 
bruk på vinduer; anti-blendende plastfilm for 
bruk på vinduer; syntetisk gummi; pakninger; 
plastplater; isoleringsmaterialer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261263 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102249 
(220) Inndato: 2011.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.24 

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

 Sociedad Anónima Damm, Calle Roselló, 515, 08025 
BARCELONA, ES 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261264 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201101554 
(220) Inndato: 2011.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.07 

(558) Merket er et  merke i farger 
(730) Innehaver: 

 Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 FUSCHL AM 
SEE, AT 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Energidrikker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261265 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet 2009.11.27 EM 008718421 
(210) Søknadsnr.: 201004362 
(220) Inndato: 2010.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.01 

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

 Ubd Cleantech AB, Verkstadsgatan 1, 23351 
SVEDALA, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Detaljhandelstjenester vedrørende renoverte 
og gjenvunne deler til kjøretøyer. 

Klasse:37 Reparasjon og renovering av deler til 
kjøretøyer. 

Klasse:40 Gjenvinning av deler til kjøretøyer. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261266 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201001797 
(220) Inndato: 2010.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.01 

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

 World Wrestling Entertainment Inc, 1241 East Main St., 
CT06902 STAMFORD, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, nemlig tanktopper, t-skjorter, skjorter, 
sportsskjorter, stiveskjorter, poloskjorter, 
undertrøyer, treningstrøyer, gensere, 
pullovere, bluser, jakker, regnkåper, 
ytterfrakker/kapper, overfrakker, benklær, 
bukser, jeans, joggedresser, treningsbukser, 
treningsdresser, joggebukser, shorts, 
undertøy, boxer-shorts, sokker, klesslips, 
pyjamaser, belter, hansker, Halloween- og 
maskeradekostymer, ermelinninger, 
bandannaer (store, mønstrete tørklær); fottøy, 
nemlig sko, sneakers, støvler, tøfler; 
hodeplagg, nemlig hatter, luer.  

Klasse:28 Leke-actionsfigurer og tilbehør hertil; etuier for 
handlingsfigurer (action figures); lekekjøretøy; 
tavlespill; spillkort; lekespinningtopper; 
alenestående video-effekt spillemaskiner som 
viser wrestling; spillehallspill relatert til 
wrestling; flippermaskinspill relatert til 
wrestling; håndholdte enheter for å spille 
elektroniske spill; bord-ferdighetsspill relatert til 
wrestling; puslespill; drager; leke-
wrestlingringer; dukker; duske (bobble-head)-
dukker; dukker/marionetter; fylte lekedyr; 
kortspill; lekegitarer; vanngeværer; 
vinylprodukter for lek i et basseng, nemlig 
flytende lenestol med pute bak, oppblåsbare 
lekeflåter for akvatisk rekreasjonsbruk; 
juletredekorasjoner; kostymemasker; 
lekebelter, dukkemøbler; selskapsfavoritter i 
form av smell-bong-bonger og 
støyinstrumenter; rullebrett; bowlingballer og 
tilbehør, nemlig bowling-hansker, 
håndleddstøtter, oppbevaringsnett for 
bowlingballer; opptrekkbare leker; 
lekescootere; bowling-plugger; kne- og 
albuematter for sportsbruk; jojoer; 
modellbyggesett av plast for å bygge 
lekekjøretøy; biljardkøer; nyhetsleker, nemlig 
lekebanker av tinn; leketøy 
tyggegummimaskiner; leketøy mekaniske 
dispensere for sukkertøy; leketøy 
pinnetyggegummidispensere; leketøy 
tyggegummi-figur-lagere; leketøy skumhender; 
konfetti; myntmatede fornøyelses- og 
spillemaskiner.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261267 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103155 
(220) Inndato: 2011.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.17 

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

(730) Innehaver: 
 Delta, Postboks 9202 Grønland, 0134 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:35 Konsultasjoner i personalspørsmål. 
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet. 
Klasse:45 Juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261268 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet 2010.12.01 EM 009566241 
(210) Søknadsnr.: 201103209 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

DELL THE POWER TO DO MORE
(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 Detaljhandel innen datamaskiner, periferiutstyr 

for datamaskiner, deler, komponenter, tilbehør 
og tilleggsutstyr for datamaskiner, samt 
datasoftware, driftssoftware, utstyr for 
datalagringsapparater, datalagringsenheter, 
datalagringsenheter for bruk med 
datamaskiner, skjermer, fjernsynsapparater, 
tastaturer, printere, blekk- og tonerkassetter 
for printere, skannere, diskettstasjoner, 
båndstasjoner, CD-ROM-stasjoner, DVD-
stasjoner, nettverkshuber, nettverksrutere, 
grensesnittkort, minnekort og -brikker, svitsjer, 
transceivere og omformere, 
strømbeskyttelsesenheter, LCD-projektorer, 
videoprojektorer, dataprojektorer, minnekort, 
minnebrikker, lydwoofere, hodetelefoner og 
mikrofoner, alle for bruk med datamaskiner, 
kabelforbindelser og forbindelseskabler, 
brikker, medier for datamaskiner og 
dataperiferiutstyr, disketter, harddiskdrivere, 
CD-ROM-plater og fiberkanalplateenheter for 
datamaskiner, stativer laget spesielt for 
datamaskiner, digitale kameraer, personlige 
digitale assistenter, håndholdt datamaskin 
med trådløs e-post og trådløs tilgang til 
elektroniske kommunikasjonsnettverk, 
personlige planleggere, MP3-, WAV- og WMA-
opptakere/-spillere, fjernsynsapparater, digitale 
videoopptakere, anti-tyveriapparater ved hjelp 
av et globalt datainformasjonsnettverk; 
detaljhandel med innspilte musikk- og /eller 
lydverk samt audiovisuelle verk og 
musikkrelaterte elektroniske produkter via 
internett eller andre elektroniske nettverk eller 
kommunikasjonsnettverk; datalagrings- og 
datagjenfinningstjenester. 

Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og service av 
datamaskiner, datasystemer og 
dataperiferiutstyr; informasjonstjenester 
vedrørende alle de forannevnte tjenester; 
rådgivningstjenester relatert til installasjon, 
vedlikehold og service av datamaskiner og 
datasystemer. 

Klasse:42 Tilby tekniske råd og teknisk bistand via et 
interaktivt nettsted på et globalt 
datainformasjonsnettverk innen feltet 
datamaskiner og dataperiferiutstyr; tilby 
tekniske råd og teknisk bistand via et 
interaktivt nettsted på et globalt 
datainformasjonsnettverk innen feltet deler, 
komponenter, tilbehør og tilleggsutstyr til 
datamaskiner og dataperiferiutstyr; 
konsultasjonstjenester vedrørende 
datasystemer; internettkonsultasjonstjenester; 
tilby teknisk informasjon innen feltet 
datamaskiner og dataperiferiutstyr samt innen 
feltet deler, komponenter, tilbehør og 
tilleggsutstyr for datamaskiner og 
dataperiferiutstyr, alt ved hjelp av et globalt 
datainformasjonsnettverk; dataprogrammering; 
vedlikehold og oppdatering av datasoftware; 
rådgivning innen feltet datahardware og /eller 

datasoftware; oppdatering av datasoftware; 
utvikling av datasoftware; datasystemanalyser; 
fabrikkinstallasjon av datasoftware for 
operativsystemer og av 
dataapplikasjonssoftware; fabrikkinstallasjon 
av dataoperativsystemsoftware og av 
dataapplikasjonssoftware. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261269 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet 2010.11.10 KR 2010-0057811 
(210) Søknadsnr.: 201103428 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

(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 DVD-spillere; hjemmekinoanlegg bestående av 
fjernsynsmottakere, forsterkere og høyttalere; 
fjernsynsmottakere; mobiltelefoner; 
datamaskiner; dataskjermer; personlig digital 
hjelper (PDA); MP3-spillere. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261270 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201001798 
(220) Inndato: 2010.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.01 

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

(730) Innehaver: 
 World Wrestling Entertainment Inc, 1241 East Main St., 

CT06902 STAMFORD, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Klær, nemlig tanktopper, t-skjorter, skjorter, 

sportsskjorter, stiveskjorter, poloskjorter, 
undertrøyer, treningstrøyer, gensere, 
pullovere, bluser, jakker, regnkåper, 
ytterfrakker/kapper, overfrakker, benklær, 
bukser, jeans, joggedresser, treningsbukser, 
treningsdresser, joggebukser, shorts, 
undertøy, boxer-shorts, sokker, klesslips, 
pyjamaser, belter, hansker, Halloween- og 
maskeradekostymer, ermelinninger, 
bandannaer (store, mønstrete tørklær); fottøy, 
nemlig sko, sneakers, støvler, tøfler; 
hodeplagg, nemlig hatter, luer.  

Klasse:28 Leke-actionsfigurer og tilbehør hertil; etuier for 
handlingsfigurer (action figures); lekekjøretøy; 
tavlespill; spillkort; lekespinningtopper; 
alenestående video-effekt spillemaskiner som 
viser wrestling; spillehallspill relatert til 
wrestling; flippermaskinspill relatert til 
wrestling; håndholdte enheter for å spille 
elektroniske spill; bord-ferdighetsspill relatert til 
wrestling; puslespill; drager; leke-
wrestlingringer; dukker; duske (bobble-head)-
dukker; dukker/marionetter; fylte lekedyr; 
kortspill; lekegitarer; vanngeværer; 
vinylprodukter for lek i et basseng, nemlig 
flytende lenestol med pute bak, oppblåsbare 
lekeflåter for akvatisk rekreasjonsbruk; 
juletredekorasjoner; kostymemasker; 
lekebelter, dukkemøbler; selskapsfavoritter i 
form av smell-bong-bonger og 
støyinstrumenter; rullebrett; bowlingballer og 
tilbehør, nemlig bowling-hansker, 
håndleddstøtter, oppbevaringsnett for 
bowlingballer; opptrekkbare leker; 
lekescootere; bowling-plugger; kne- og 
albuematter for sportsbruk; jojoer; 
modellbyggesett av plast for å bygge 
lekekjøretøy; biljardkøer; nyhetsleker, nemlig 
lekebanker av tinn; leketøy 

tyggegummimaskiner; leketøy mekaniske 
dispensere for sukkertøy; leketøy 
pinnetyggegummidispensere; leketøy 
tyggegummi-figur-lagere; leketøy skumhender; 
konfetti; myntmatede fornøyelses- og 
spillemaskiner.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261271 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103156 
(220) Inndato: 2011.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.17 

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

(730) Innehaver: 
 Interwell Norway AS, Postboks 916, 4089 

HAFRSFJORD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

installasjonsvirksomhet; brønnboring for 
utvinning av olje og gass; 
brønnintervensjonsvirksomhet. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; analysetjenester for 
utnyttelse av olje- og gassforekomster; kontroll 
av oljebrønner; geologiske 
grunnundersøkelser; ingeniørvirksomhet; 
konsulentbistand ved oljeleting; oljeleting. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261272 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet 2009.07.21 US 77/785,934 
(210) Søknadsnr.: 200911125 
(220) Inndato: 2009.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.01 

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

(730) Innehaver: 
 Tesla Motors Inc, 3500 Deer Creek Road, CA94304 

PALO ALTO, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 

luften eller i vannet; elektriske biler; deler til 
elektriske biler, nemlig motorer; batteridrevne 
elektriske høyytelses-sportsbiler; elektriske 
biler; deler til elektriske biler, nemlig motorer; 
batteridrevne elektriske høyytelses-sportsbiler; 
kjøretøyer; apparater for befordringsmidler til 
bruk på land, i luften eller i vannet; aksler for 
kjøretøy; skrog for motorkjøretøyer; 
bremseblokker (-klosser) og bremsebånd, alle 
for landkjøretøyer; bremseinstallasjoner, 
støtfangerskinner, klutsjer, differensialgir, 
drivhjul, drivaksler, maskiner og motorer, vifter 
for maskiner, girvelgere, girkasser, 
transmisjonsaksler, hydrauliske sylindere og 
motorer, koplinger, bærelagere og 
vifteremmer, alle for landkjøretøyer; understell 
for motorkjøretøyer; manuelle og servostyrte 
apparater, personlige 
sikkerhets/fastspenningsutstyr, seter, soltak, 
rattstammer, alle for kjøretøyer; hjulnav for 
kjøretøyer; hjul for kjøretøyer; 
retningsindikatorer, dører, bakluker, setetrekk 
for bilseter, sykkelseter og motorsykkelseter, 
håndtak for dører, signalhorn, speil (bakspeil), 
bagasjegrinder, skistativ, skvettlapper, 
snøkjettinger, hodestøtter, sikkerhetsbelter, 
sikkerhetsseter for barn, skvettlapper, 
takgrinder, støtdempere, fjærer, 
stabiliseringsbjelker, ratt, styrings-
forbindelsesledd, suspensjoner, 
torsjonsstenger av bladfjærer, slepestenger, 
vinduer, vindusheis-mekanismer, 

vindusviskere, alle for kjøretøyer; armlener for 
motorkjøretøyer; bremser, klutsjer, 
gasspedaler og girkasser, beslag/armatur for 
motorer, alle for landkjøretøyer; lastebokser og 
lasterom, hjulholdere, alle deler av kjøretøyer; 
dekorasjonsbeslag for karosserier; motor-
landkjøretøyer; deler og utstyr for motor-
landkjøretøyer.  

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom; fremskaffelse av finansielle tjenester 
relatert til biler, nemlig forsikringstjenester og 
bilfinansiering og leie (leasing)-kjøp-
finansiering; forsikring; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; fast eiendom; 
kreditrådgivning; kreditbyråer og finansielle 
tjenester for kjøp og leie (leasing) av 
motorkjøretøyer; leie (leasing) av 
motorkjøretøyer; finansielle tjenester; leie 
(leasing)-kjøp av finans; kredittjenester relatert 
til motorkjøretøyer; finansielle tjenester relatert 
til motorkjøretøyer; rådgivningstjenester 
relatert til forsikring av motorkjøretøyer; 
motorforsikring; anskaffelse av garantier for 
motor-landkjøretøyer.  

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; fremskaffelse av 
vedlikeholds- og reparasjonstjenester av biler.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261273 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103432 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261274 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103157 
(220) Inndato: 2011.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.17 

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

 Laboratorios Pen SA, Av. de la Mare de Déu de 
Montserrat, 215, 08041 BARCELONA, ES 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske, medisinske, veterinære og 
kurative stoffer, produkter og preparater; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk; 
desinfeksjonsmidler, antiparisittmidler for bruk 
av mennesker. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261275 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102920 
(220) Inndato: 2011.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.11 

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

 Stadium AB, Norra Promenaden 63, 60117 
NORRKÖPING, SE 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Kundeinformasjon i forbindelse med salg av 
sykler, lær og lærimitasjoner, vesker, 
ryggsekker, campingsoveposer, husholdnings- 
og kjøkkenredskaper og bokser/beholdere, 
telt, tau, campingutstyr, klær, fottøy, 
hodeplagg, spill og leketøy, trenings- og 
sportsartikler.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261276 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102922 
(220) Inndato: 2011.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.11 

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

(730) Innehaver: 
 Stadium AB, Norra Promenaden 63, 60117 

NORRKÖPING, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Kundeinformasjon i forbindelse med salg av 

sykler, lær og lærimitasjoner, vesker, 
ryggsekker, campingsoveposer, husholdnings- 
og kjøkkenredskaper og bokser/beholdere, 
telt, tau, campingutstyr, klær, fottøy, 
hodeplagg, spill og leketøy, trenings- og 
sportsartikler. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261277 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102632 
(220) Inndato: 2011.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.08 

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

 Martin Eikeland, Rønningveien 15 B, 3770 KRAGERØ, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Programvare for mobiltelefoner og andre 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger; 
software applikasjoner for bruk i mobiltelefoner 
og andre elektroniske 
kommunikasjonsinnretninger. 

Klasse:35 Salg og distribusjon av programvare og 
software applikasjoner for mobiltelefoner og 
andre elektroniske 
kommunikasjonsinnretninger 

Klasse:38 Mobiltelefontjenester; innholdstjenester for 
mobiltelefoner og andre elektroniske 
kommunikasjonsinnretninger 

Klasse:42 Programmering og utvikling av 
dataprogramvare; programmering og utvikling 
av software applikasjoner 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261278 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102925 
(220) Inndato: 2011.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.11 

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

(730) Innehaver: 
 Stadium AB, Norra Promenaden 63, 60117 

NORRKÖPING, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Kundeinformasjon i forbindelse med salg av 

sykler, lær og lærimitasjoner, vesker, 
ryggsekker, campingsoveposer, husholdnings- 
og kjøkkenredskaper og bokser/beholdere, 
telt, tau, campingutstyr, klær, fottøy, 
hodeplagg, spill og leketøy, trenings- og 
sportsartikler.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261279 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201101986 
(220) Inndato: 2011.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

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

 PopCap Games Inc, 2401 4th Avenue, Suite 810, 
WA98121 SEATTLE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, nemlig 
tilveiebringe online interaktive, data-, video- 
eller elektroniske spill; tilveiebringe interaktive, 
data-, video- eller elektroniske spill gjennom 
datanettverk eller tv eller andre 
telekommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
innhold og informasjon innen området for spill, 
interaktivt spillinnhold, dataspillinnhold, 
videospillinnhold eller elektronisk spillinnhold 
via nettsteder; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbare interaktive spill, dataspill, 
videospill eller elektroniske spill. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261280 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102572 
(220) Inndato: 2011.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.03 

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

(730) Innehaver: 
 Krogsveen AS, Postboks 1, 1330 FORNEBU, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Eiendomsmegling, forsikringsvirksomhet; 
finansiell virksomhet; monetær virksomhet, 
forretninger med fast eiendom.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261281 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102574 
(220) Inndato: 2011.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.03 

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

(730) Innehaver: 
 Krogsveen AS, Postboks 1, 1330 FORNEBU, NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Eiendomsmegling, forsikringsvirksomhet; 
finansiell virksomhet; monetær virksomhet, 
forretninger med fast eiendom.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261283 
(151) Reg.dato.: 2011.09.01 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102332 
(220) Inndato: 2011.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.01 

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

 SHAKTI BHOG FOODS Ltd, 24, LAGHU UDYOG 
NAGAR, SSI, G.T. KARNAL ROAD, 110033 DELHI, IN 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Spiselige oljer, syltede grønnsaker (pickels), 
konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter 
og grønnsakker, supper, geleer, syltetøy, egg, 
smør, ost, melk, melkepulver, melkeprodukter, 
melkedrikker og andre meieriprodukter, 
spiselige kremer, fett, og hermetikk. 

Klasse:30 Mel, kikertmel, mel for alle formål, ris, kaffe, te, 
kakao, sukker, tapioka, sago, kaffeerstatning; 
grøt, prosesserte kornblandinger, preparater 
laget av korn, kornbasert snackmat, 
belgfrukter, splittede korn, mel av korn, brød, 
kjeks, kaker, bakverk, konfektyrer, honning, 
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, pepper, 
eddik, sauser, krydderier, smakstilsetninger, 
klar-til-å-spise matprodukter. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261285 
(151) Reg.dato.: 2011.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103424 
(220) Inndato: 2011.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.23 

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

 Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 
sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261286 
(151) Reg.dato.: 2011.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103167 
(220) Inndato: 2011.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.17 

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

 Cinevation AS, Grønland 56, 3045 DRAMMEN, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Apparat for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder. 

Klasse:39 Lagring av elektronisk lagrede data og 
dokumenter 

Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261287 
(151) Reg.dato.: 2011.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103168 
(220) Inndato: 2011.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.17 

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

 Mehren Rubber AS, Postboks A, 3051 MJØNDALEN, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, 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:40 Bearbeiding av materialer. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261288 
(151) Reg.dato.: 2011.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103433 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

BLACK CAT KAFFE OG TEHUS 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Black Cat Kaffe og Tehus AS, Aslakvn. 20H, 0753 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:30 Kaffe, te, kakao samt drikker på basis av kaffe, 
te, kakao eller sjokolade. 

Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i 
klasse 30. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261289 
(151) Reg.dato.: 2011.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103430 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

BLACK CAT NORGES ELDSTE 
TEHUS 

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

 Black Cat Kaffe og Tehus AS, Aslakvn. 20H, 0753 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:30 Kaffe, te, kakao samt drikker på basis av kaffe, 
te, kakao eller sjokolade. 

Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i 
klasse 30. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261290 
(151) Reg.dato.: 2011.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103435 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261291 
(151) Reg.dato.: 2011.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102835 
(220) Inndato: 2011.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.09 

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

 Agua Imara AS, Postboks 200 Lilleaker, 0216 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:7 Maskiner; motorer samt koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt 
for landkjøretøyer): elektriske generatorer; 
turbiner, herunder vannkraftturbiner, 
vindkraftturbiner og hydrauliske turbiner; 
vindmøller for produksjon av elektrisk kraft 
samt deler til disse. 

Klasse:35 Rådgivningstjenester i forbindelse med handel 
og salg av energi, herunder elektrisk kraft, 
vannkraft, vindkraft, solkraft og geotermisk 
kraft; Tjenester knyttet til salg av utstyr til 
kraftanlegg innenfor fornybar energi; pris og 
kostnadsanalyser; salg av de foran nevnte 
varer i klassene 7. 

Klasse:36 Megling av energi, herunder elektrisk kraft, 
vannkraft, solkraft, vindkraft og geotermisk 
kraft; finansiell virksomhet. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; bygging, installasjon, 
reparasjonsvirksomhet og vedlikehold relatert 
til vannkraft-, vindkraft-, solkraft samt 
geotermiske og hydroelektriske anlegg og 
kraftverk; konstruksjon av kraftanlegg for 
produksjon av fornybar energi; drift og 
vedlikeholdstjenester knyttet til kraftanlegg for 
produksjon av fornybar energi; 
byggevirksomhet vedrørende 
industrikomplekser; bygging av demninger, 
reservoarer og kraftstasjoner. 

Klasse:39 Overføring og distribusjon av energi og 
elektrisk kraft; kraftlagringstjenester; 
vanndistribusjon og vannforsyning; 
konsultasjoner, rådgivnings- og 
informasjonstjenester relatert til de 
forannevnte tjenester; kanalisering av vann. 

Klasse:40 Produksjon av fornybar energi, herunder 
elektrisk kraft og produksjon av fjernvarme; 
tjenester relatert til produksjon av fornybar 
energi. 

Klasse:42 Ingeniørvirksomhet og forskning på området 
fornybar energi, elektrisitet, vannkraft, 
vindkraft, solkraft og geotermisk kraft; tekniske 
prosjektstudier. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261292 
(151) Reg.dato.: 2011.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102836 
(220) Inndato: 2011.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.09 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Agua Imara AS, Postboks 200 Lilleaker, 0216 OSLO, 
NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:7 Maskiner; motorer samt koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt 
for landkjøretøyer): elektriske generatorer; 
turbiner, herunder vannkraftturbiner, 
vindkraftturbiner og hydrauliske turbiner; 
vindmøller for produksjon av elektrisk kraft 
samt deler til disse. 

Klasse:35 Rådgivningstjenester i forbindelse med handel 
og salg av energi, herunder elektrisk kraft, 
vannkraft, vindkraft, solkraft og geotermisk 
kraft; Tjenester knyttet til salg av utstyr til 
kraftanlegg innenfor fornybar energi; pris og 
kostnadsanalyser; salg av de foran nevnte 
varer i klassene 7. 

Klasse:36 Megling av energi, herunder elektrisk kraft, 
vannkraft, solkraft, vindkraft og geotermisk 
kraft; finansiell virksomhet. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; bygging, installasjon, 
reparasjonsvirksomhet og vedlikehold relatert 
til vannkraft-, vindkraft-, solkraft samt 
geotermiske og hydroelektriske anlegg og 
kraftverk; konstruksjon av kraftanlegg for 
produksjon av fornybar energi; drift og 
vedlikeholdstjenester knyttet til kraftanlegg for 
produksjon av fornybar energi; 
byggevirksomhet vedrørende 
industrikomplekser; bygging av demninger, 
reservoarer og kraftstasjoner. 

Klasse:39 Overføring og distribusjon av energi og 
elektrisk kraft; kraftlagringstjenester; 
vanndistribusjon og vannforsyning; 
konsultasjoner, rådgivnings- og 
informasjonstjenester relatert til de 
forannevnte tjenester; kanalisering av vann. 

Klasse:40 Produksjon av fornybar energi, herunder 
elektrisk kraft og produksjon av fjernvarme; 
tjenester relatert til produksjon av fornybar 
energi. 

Klasse:42 Ingeniørvirksomhet og forskning på området 
fornybar energi, elektrisitet, vannkraft, 
vindkraft, solkraft og geotermisk kraft; tekniske 
prosjektstudier. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261293 
(151) Reg.dato.: 2011.09.02 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102844 
(220) Inndato: 2011.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.10 

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

(730) Innehaver: 
 Agua Imara AS, Postboks 200 Lilleaker, 0216 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Maskiner; motorer samt koblinger og 

anordninger for overføring av drivkraft (unntatt 
for landkjøretøyer): elektriske generatorer; 
turbiner, herunder vannkraftturbiner, 
vindkraftturbiner og hydrauliske turbiner; 
vindmøller for produksjon av elektrisk kraft 
samt deler til disse. 

Klasse:35 Rådgivningstjenester i forbindelse med handel 
og salg av energi, herunder elektrisk kraft, 
vannkraft, vindkraft, solkraft og geotermisk 
kraft; Tjenester knyttet til salg av utstyr til 
kraftanlegg innenfor fornybar energi; pris og 
kostnadsanalyser; salg av de foran nevnte 
varer i klassene 7. 

Klasse:36 Megling av energi, herunder elektrisk kraft, 
vannkraft, solkraft, vindkraft og geotermisk 
kraft; finansiell virksomhet. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; bygging, installasjon, 
reparasjonsvirksomhet og vedlikehold relatert 
til vannkraft-, vindkraft-, solkraft samt 
geotermiske og hydroelektriske anlegg og 
kraftverk; konstruksjon av kraftanlegg for 
produksjon av fornybar energi; drift og 
vedlikeholdstjenester knyttet til kraftanlegg for 
produksjon av fornybar energi; 
byggevirksomhet vedrørende 
industrikomplekser; bygging av demninger, 
reservoarer og kraftstasjoner. 

Klasse:39 Overføring og distribusjon av energi og 
elektrisk kraft; kraftlagringstjenester; 
vanndistribusjon og vannforsyning; 
konsultasjoner, rådgivnings- og 
informasjonstjenester relatert til de 
forannevnte tjenester; kanalisering av vann. 

Klasse:40 Produksjon av fornybar energi, herunder 
elektrisk kraft og produksjon av fjernvarme; 
tjenester relatert til produksjon av fornybar 
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energi. 
Klasse:42 Ingeniørvirksomhet og forskning på området 

fornybar energi, elektrisitet, vannkraft, 
vindkraft, solkraft og geotermisk kraft; tekniske 
prosjektstudier. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261294 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201101240 
(220) Inndato: 2011.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.31 

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

 J C Bromac Co, 11860 S. La Cienega Blvd., CA90250 
HAWTHORNE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Franchising tjenester. 
Klasse:39 Leasing og utleie av kjøretøyer, leasing og 

utleie av motorsykler, arrangering av turer; 
fremskaffelse av informasjon vedrørende 
kjøretøyer, motorsykler, scootere og turer; 
leasing og utleie av kjøretøyer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261295 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103214 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

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

(730) Innehaver: 
 NÆRINGSLIVETS STIFTELSE FOR 

MILJØDEKLARASJONER, Postboks 5250 Majorstuen, 
0303 OSLO, NO 

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

footprint, miljødeklarasjon, klimadeklarasjon, 
bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; revisjonstjenester vedrørende 
miljødeklarasjoner; konsultasjoner om 
forretninger; utstedelse av sertifikater; 
innsamling, utbud og kompilasjon av 
informasjon i databaser; konsultasjoner om 
forretninger relatert til kunnskaps og 
informasjonshåndtering og til databaser 

Klasse:41 Praktiske seminarer, praktisk opplæring, 
symposier 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; 
konsultasjonsvirksomhet; 
sertifiseringstjenester; verifiseringsstjenester; 
utstedelse av miljø- og klimadeklarasjoner; 
konsulentvirksomhet relatert til administrasjon 
av kunnskap og informasjon 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261296 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201013815 
(220) Inndato: 2010.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.28 

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

 Abbott Diabetes Care Inc, 1420 Harbor Bay Parkway, 
CA94502 ALAMEDA, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Medisinske reagenser for sjekking/kontroll av 
glykose, medisinske strips for sjekking/kontroll 
av glykose. 

Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter for 
sjekking/kontroll av diabetes; glykose-
kontrollinnretninger, glykose sensorer, og 
apparater for å tappe blod eller ta blodprøver. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261297 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102642 
(220) Inndato: 2011.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.08 

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

 Nihon Nohyaku Co Ltd, 2-5, Nihonbashi 1-chome, 
Chuo-ku, 103-0023 TOKYO, JP 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Miticidier og acaricider. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261298 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201008939 
(220) Inndato: 2010.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.01 

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

 Carlings AS, Bergerveien 5, 1396 BILLINGSTAD, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Briller og tilbehør, solbriller. 
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   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261299 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201013016 
(220) Inndato: 2010.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.09 

Mer enn ord 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Mer Enn Ord Torunn Dillan Pedersen, Helsetlia 32, 
1353 BÆRUMS VERK, NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; konsultasjon for bedrifts- og 
forretningsledelse; bistand til bedriftsledelse; 
informasjons byråer, forretningsevaluering, 
byråer for handels informasjon, konsultasjoner 
for bedrifts- og forretningsledelse, bistand for 
ledelse av handels- eller industribedrifter, 
organisasjons- og forretningsledelse, Public 
relation [PR-virksomhet], publisering av 
reklametekster, utsendelse av 
reklameannonser, reklamebyråer, publisering 
av reklametekster, utarbeidelse av 
reklametekster, reklamevirksomhet, rådgivning 
om organisasjons- og forretningsledelse, 
rådgivning for forretningsledelse, skriving av 
reklametekster, tekstbehandlingstjenester, 
utsendelse av reklameannonser, utsendelse 
av reklamemateriell, layouttjenester for 
reklameformål, utleie av reklameplass, 
dokumentasjon(oppdatering av reklame), 
forretnings- og forbruksinformasjon 
(rådgivning), markedsstudier, 
markedsundersøkelser, meningsmåling, 
organisering av handels- og 
reklameutstillinger, radioreklame og 
annonsering, fjernsynsreklame, 
reklamemateriale (oppdatering), 
reklamemateriale (utleie), reklamemateriell 
(utsendelse), reklameoppslag, utleie av 
reklameplass, statistisk informasjon, 
markedsstudier, systematisering av 
informasjon for bruk i databaser, utøvende 
kunstnere (bedriftsledelse for). 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; byråer 
(presse), informasjon om telekommunikasjon, 
informasjonsbyråer, pressebyråer, 
radiokommunikasjon, radiokringkasting og 
sending av radioprogram. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster); 
tekstforfattervirksomhet, fotografireportasjer, 
fotografering, reportasjetjenester, 
oversettelsesvirksomhet, skriving av tekster 
(andre enn for reklameformål), 
undervisningsvirksomhet, 
utdannelsesvirksomhet, korrespondanse 
undervisning, informasjon vedrørende 
utdannelse, utgivelse av bøker, utgivelse av 
tekster, veiledning (yrkes-), 
underholdningsvirksomhet, 
underholdningsinformasjon, fjernsyns 
underholdning, radiounderholdning, utgivelse 
av bøker, digital bildebehandling, 
filmproduksjon, organisering av konkurranser, 
organisering av mottagelser [underholdning], 
selskapsplanlegging [underholdning]; 
Organisering og ledelse av konferanser, 
organisering og ledelse av kongresser, 
organisering av seminarer, organisering av 
symposium; produksjon av radio- og 
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fjernsynsprogram, publisering av elektroniske 
bøker og tidsskrifter, radiounderholdning, 
showoppsetninger, teateroppsetninger, 
teksting for fjernsyn, layouttjenester for andre. 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261301 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200609954 
(220) Inndato: 2006.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.05 

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

(730) Innehaver: 
 Start Toppfotball AS, Postboks 1533 Valhalla, 4631 

KRISTIANSAND S, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 
1829 Vika, 0123 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; CD-

plater, DVD-filmer, datamaskiner, 
dataprogrammer, dataspillprogrammer, 
lommekalkulatorer, lommeradio, 
telefonapparater, mobiltelefoner; ringelyder til 
mobiltelefon. 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer; herunder badetøy, 
håndklær, sengetøy. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; herunder 
badetøybekledning, barnetøy, bukser, 
hettegenser, heftejakker, gensere, jakker, 
kjoler, shorts, skjerf, skjorter, skjørt, slips, 
sokker, trøyer, t-skjorter, tøysko, sportsklær, 
yttertøy, fotballtøy, fotballsko; samtlige varer er 
supportutstyr for IK Start. 

Klasse:28 Bager med og uten hjul, baller, fotballer, 
elektroniske spill og spillapparater, kortspill. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; sending av 
fjernsynsprogram og radioprogram; 
bredbåndtjenester, mobiltelefontjenester; 
telefontjenester. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; fysisk trening; 
organisering av sportskonkurranser; 
treningsleirtjenester; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram; utleie av idrettsplasser og 
stadium. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261302 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103467 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

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

 F&L P/S, Tobaksvejen 4, 2860 SØBORG, DK 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; snus; 

lightere, fyrstikker; artikler for røykere.  
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 261303 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200609955 
(220) Inndato: 2006.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.05 

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

 Start Toppfotball AS, Postboks 1533 Valhalla, 4631 
KRISTIANSAND S, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 

1829 Vika, 0123 OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; CD-
plater, DVD-filmer, datamaskiner, 
dataprogrammer, dataspillprogrammer, 
lommekalkulatorer, lommeradio, 
telefonapparater, mobiltelefoner; ringelyder til 
mobiltelefon. 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer; herunder badetøy, 
håndklær, sengetøy. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; herunder 
badetøybekledning, barnetøy, bukser, 
hettegenser, hettejakker, gensere, jakker, 
kjoler, shorts, skjerf, skjorter, skjørt, slips, 
sokker, trøyer, t-skjorter, tøysko, sportsklær, 
yttertøy, fotballtøy, fotballsko; samtlige 
foregående varer i supportutstyr for IK Start. 

Klasse:28 Bager med og uten hjul, baller, fotballer, 
elektroniske spill og spillapparater, kortspill. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; sending av 
fjernsynsprogram og radioprogram; 
bredbåndtjenester; mobiltelefontjenester; 
telefontjenester. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; fysisk trening; 
organisering av sportskonkurranser; 
treningsleirtjenester; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram; utleie av idrettsplasser og 
stadium. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261304 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103469 
(220) Inndato: 2011.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.25 

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

 FUPE Systems AS, Solem, 6480 AUKRA, NO 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:9 Geofysiske apparater og geofysisk utstyr; 
varsellyssystemer; utstyr for 
satelittkommunikasjon; utstyr for radio- og 
datakommunikasjon; GPS- og GSM-løsninger; 
dataprogrammer og datautstyr. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring og 
spredning av informasjon og data via 
datanettverk og via Internett. 

Klasse:42 Ingeniørvirksomhet; utvikling og konstruksjon 
av elektroniske produkter og løsninger for 
industrien; utarbeidelse, ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer og software; 
tilveiebringelse av tilgang til direktekoblete 
informasjons- og kommunikasjonstjenster. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261305 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103178 
(220) Inndato: 2011.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.18 

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

(730) Innehaver: 
 Elixia Nordic AS, Karenlyst allé 9C, 0278 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 

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

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   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261306 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103216 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 The Procter & Gamble Company, One Procter & 
Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann, preparater for rengjøring, pleie og 
forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, 
herunder shampoer, balsam, mousse, gel 
hårspray; hårblekningsmidler, hårfarvestoffer, 
hårtoningsmidler 

Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og 
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -
maskiner; ikke-elektriske redskaper for 
hårkrølling, hårfrisering og hårforming; 
hårklippere for personlig bruk, sakser, 
elektriske og ikke-elektriske 
neglepoleringsredskaper, neglefiler; deler og 
tilbehør til alle de forannevnte varer. 

Klasse:9 Elektrisk oppvarmede krøllspenner; elektriske 
apparater og instrumenter for hårfrisering og 
hårforming; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

Klasse:11 Hårtørrere og deler og komponenter til slike. 
Klasse:20 Speil. 
Klasse:21 Børster, (ikke malerpensler), kammer; 

elektriske og batteridrevne kammer, deler og 
komponenter til de forannevnte varer, 
skjønnhetsredskaper og 
skjønnhetsgjenstander til toalettformål, 
herunder hårpleieredskaper, 
hårpleiegjenstander, kosmetikkredskaper og 
kosmetikkgjenstander, 
håroppsettingsredskaper og 
håroppsettingsgjenstander. 

Klasse:41 Utdannelsestjenester innen kosmetologi, 
håroppsetting og barbering, frisørskoler. 

Klasse:44 Frisørsalonger, skjønnhetssalong, 
frisørtjenester, profesjonell konsultasjon innen 
skjønnhet og hårpleie. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261307 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103457 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 261308 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103470 
(220) Inndato: 2011.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.25 

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

(730) Innehaver: 
 FUPE Systems AS, Solem, 6480 AUKRA, NO 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Geofysiske apparater og geofysisk utstyr; 

varsellyssystemer; utstyr for 
satelittkommunikasjon; utstyr for radio- og 
datakommunikasjon; GPS- og GSM-løsninger; 
dataprogrammer og datautstyr. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring og 
spredning av informasjon og data via 
datanettverk og via Internett. 

Klasse:42 Ingeniørvirksomhet; utvikling og konstruksjon 
av elektroniske produkter og løsninger for 
industrien; utarbeidelse, ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer og software; 
tilveiebringelse av tilgang til direktekoblete 
informasjons- og kommunikasjonstjenster. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261310 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103218 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

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

(730) Innehaver: 
 Swedish Match North Europe AB, 118585 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; 

tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- 
og tobakksalternativer i form av 
vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk 
enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261311 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103219 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

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

(730) Innehaver: 
 Swedish Match North Europe AB, 11885 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; 

tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- 
og tobakksalternativer i form av 
vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk 
enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261312 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103458 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker, unntatt 
antiinfektive preparater. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261313 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103459 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261314 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201009850 
(220) Inndato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

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

 Ole-Ivar Holthe, Selva, 7318 AGDENES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Dataprogrammer; dataspillprogrammer; 
spilleapparater; datamaskiner; CD-plater.  

Klasse:38 Telekommunikasjon.  
Klasse:42 Forskning; programmering for datamaskiner; 

design; industridesign; grafisk formgiving; 
konsulenttjenester; utleie av dataprogrammer; 
design og formgiving av 3D modeller, grafikk, 
dataspill og dataspillinnhold. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261315 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102549 
(220) Inndato: 2011.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.02 

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

(730) Innehaver: 
 HANNE GRAVÅS, Hårstadryggen 25 B, 7092 TILLER, 

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær. 
Klasse:35 Salg av klær. 
Klasse:40 produksjon av klær. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261316 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103425 
(220) Inndato: 2011.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.23 

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

 Tide Forsikring AS, Smuget 1, 1383 ASKER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 
Vika, 0114 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; tyverialarmer; 
trygghetsalarmer; elektriske og elektroniske 
apparater til overvåking; sendeapparater for 
elektroniske alarmer; røykvarslere og 
røykdetektorer; verneutstyr til beskyttelse mot 
brann, ulykker og stråling; refleksbrikker til 
personlig bruk til beskyttelse mot 
trafikkulykker.  

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

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom; eiendomsmegling; 
inkassovirksomhet; bankvirksomhet; 
bestyrelse av fast eiendom; forvaltning av 
næringseiendom og privat eiendom; 
rådgivning i finansielle og forsikringsspørsmål, 
fonds- og kapitalinvesteringer; fonds-, kapital- 
og verdipapirtransaksjoner, 
finansieringsevaluering (bank, forsikring, fast 
eiendom).  

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

Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; 
konsulentvirksomhet for sikkerhetstjenester; 
alarmsentraltjenester for personlig sikkerhet; 
overvåking av tyveri-, innbrudds-, og 
trygghetsalarmer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261317 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103220 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

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

 Kurk Wasserman Consulting LLC, 21827 North 
Scottsdale Road, Suite 100, AZ85255 SCOTTSDALE, 
US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Kosmetiske øyevippeprodukter, nemlig make-
up, mascara, øyevippebalsam for bruk til 
øyevippeforyngelse. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261318 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103443 
(220) Inndato: 2011.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.23 

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

 Tide Forsikring AS, Smuget 1, 1383 ASKER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma DLA Piper DA, Postboks 1364 Vika, 0114 
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; tyverialarmer; 
trygghetsalarmer; elektriske og elektroniske 
apparater til overvåking; sendeapparater for 
elektroniske alarmer; røykvarslere og 
røykdetektorer; verneutstyr til beskyttelse mot 
brann, ulykker og stråling; refleksbrikker til 
personlig bruk til beskyttelse mot 
trafikkulykker. 

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

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom; eiendomsmegling; 
inkassovirksomhet; bankvirksomhet; 
bestyrelse av fast eiendom; forvaltning av 
næringseiendom og privat eiendom; 
rådgivning i finansielle og forsikringsspørsmål; 
fonds- og kapitalinvesteringer; fonds-, kapital- 
og verdipapirtransaksjoner; 
finansieringsevaluering (bank, forsikring, fast 
eiendom). 

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

Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; 
konsulentvirksomhet for sikkerhetstjenester; 
alarmsentraltjenester for personlig sikkerhet; 
overvåking av tyver-, innbrudds-, og 
trygghetsalarmer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261319 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103180 
(220) Inndato: 2011.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.18 

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

(730) Innehaver: 
 Symantec Corp, 350 Ellis Street, CA94043 MOUNTAIN 

VIEW, US 
(740) Fullmektig: 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; datasoftware og -
programmer; datasoftwareplattformer; 
datahardware; datahardwareinnretninger; 
datafastvare; dataperiferiutstyr; databaser; 
elektroniske publikasjoner. 

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; databrukermanualer; 
etiketter og holografiske etiketter. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av 
anti-virusskanning og annen 
nettverkssikkerhetssoftware via et globalt 
datanettverk og elektronisk overføring av e-
postkommunikasjon og data inneholdende 
kryptering og dekryptering gjennom 
administrasjon og filtrering av mail sendt via 
globale datanettverk; tilveiebringe online fora 
for overføring av beskjeder og meldinger 

mellom og blant databrukere; tilveiebringe 
online praterom (chat rooms) for overføring av 
beskjeder og meldinger mellom og blant 
databrukere; informasjon og konsultasjoner 
relatert til de forannevnte tjenester. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; elektronisk 
lagring av datafiler for klienter for å lagre og 
gjenfinne data via et globalt datanettverk; 
elektroniske dokument- og e-
postarkiveringstjenester; informasjon relatert til 
alle forannevnte tjenester. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; alle 
datarelaterte tjenester i denne klasse, inkludert 
men ikke begrenset til brukerstøtte, 
konsultasjoner, rådgivning, utvikling, design, 
vedlikehold og oppdatering av software, 
programmering, sikkerhet, internettsikkerhet, 
teknisk brukerstøtte, datadiagnostikk, 
autentisering (pålitelighetskontroll) og 
identitetskontroll og tilgangs- og vertstjenester; 
informasjon relatert til alle forannevnte 
tjenester. 

Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; overvåkning av 
datasystemer for sikkerhetsformål; 
tilveiebringe systemer for håndtering av 
sikkerhetstrusler, nemlig overvåking og 
sporing av sikkerhetssvakheter og -problemer i 
datasoftwareprodukter, internett og 
datanettverk; bedriftstjenester i form av styrt 
offentlig nøkkelutveksling (PKI), nemlig 
sikkerhetstjenester for applikasjoner og 
nettverksinfrastruktur; tilveiebringe 
brukerautentiseringstjenester i e-
handelstransaksjoner; 
forretningsadministrasjon, nemlig utstedelse 
av digitale sertifikater for autentisering; 
informasjon relatert til alle forannevnte 
tjenester; tilveiebringe informasjon innen 
området for sikkerhet vedrørende globale og 
lokale datanettverk, forebygging av datavirus 
og -trusler, datahardware- og 
softwareapplikasjoner i sikkerhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261320 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103182 
(220) Inndato: 2011.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.18 

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

 VULCABRAS / AZALEIA - RS, CALÇADOS E 
ARTIGOS ESPORTIVOS SA, Rua Dr. Legendre, 34, 
Parobe, 95630-000 RIO GRANDE DO SUL, BR 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261321 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103185 
(220) Inndato: 2011.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.18 

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

 The Procter & Gamble Company, One Procter & 
Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og 
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; 
ikke-elektriske redskaper for hårkrølling, 
hårfrisering og hårforming; hårklippere for 
personlig bruk, sakser, elektriske og ikke-
elektriske neglepoleringsredskaper, neglefiler; 
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261322 
(151) Reg.dato.: 2011.09.05 
(300) Søknadsprioritet 2010.10.15 US 85/153,716 
(210) Søknadsnr.: 201103455 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

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

(730) Innehaver: 
 LivOn Laboratories Inc, 2566 Williamsburg Street, 

NV89052 HENDERSON, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Kosmetikk, deodorantpulver til kroppsbruk og 

deodorantspray. 
Klasse:5 Vitaminer og kosttilskudd. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261323 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103222 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

SNICKERS YOU'RE NOT YOU 
WHEN YOU'RE HUNGRY 

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

 Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker; egg: meieriprodukter; geleer, 
syltetøy, kompotter, melk og melkeprodukter; 
produkter tilberedt til konsum, bestående eller 
produsert av de forannevnte varer. 

Klasse:30 Kaffe og kaffeerstatning; te, kakao; 
drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel 
og næringsmidler av korn; brød, kjeks, kaker, 
bakverk og konditorvarer, sjokolade og 
konfektyrer; iskrem; spiseis; is; honning, sirup; 
salt, sennep; eddik, sauser, pesto; krydderier, 
urter; krydder; produkter tilberedt til konsum, 
bestående eller produsert av de forannevnte 
varer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261324 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201100580 
(220) Inndato: 2011.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.17 

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

(730) Innehaver: 
 Get AS, Postboks 4400 Nydalen, 0403 OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
elektriske, 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 lyd og bilder; elektroniske og 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; innregistrerte 
dataprogrammer; CD-ROM. 

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; klisjéer. 

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

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

Klasse:38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; 
globale datanettverkstjenester; datanettbasert 
kundeinformasjonstjenester. 

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

Klasse:42 Vitenskapelig og industriell forskning; design 
og utvikling av dataprogrammer, -systemer og 
-nettverk, EDB-programmering; profesjonell og 
teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon 
vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, 
datasystemer, internett, world wide web, 
intranett og datanettverk; utleie av 
dataprogramvare; vedlikehold og ajourføring 
av og support for datamaskiner, datasystemer, 
datanettverk og dataprogramvare; help desk 
og dataprogram support; utleie av accesstid til 
computer databaser; individuell design og 
utvikling av dataprogrammer, -systemer og -
nettverk for andre. 

Klasse:45 Lisensiering av programvare. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261325 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103223 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

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

 Kurk Wasserman Consulting LLC, 21827 North 
Scottsdale Road, Suite 100, AZ85255 SCOTTSDALE, 
US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Kosmetiske øyebrynsprodukter, nemlig make-
up, mascara, øyebrynsbalsam for bruk til 
øyebrynsforyngelse. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261326 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103187 
(220) Inndato: 2011.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.18 

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

(730) Innehaver: 
 Vitalkost AS, Wirgenesvei 11, 3157 BARKÅKER, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

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

Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 
sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261327 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201100224 
(220) Inndato: 2011.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.07 

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

 Norsk Tipping AS, 2325 HAMAR, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Elektroniske publikasjoner; utstyr for 

kontantløse betalingstransaksjoner, spesielt 
alle typer databærere som magnetiske, 
optiske, elektroniske, mekaniske eller kort med 
chip; apparater for lesing, lagring og 
behandling av data for de nevnte databærere; 
datamaskiner, dataprogrammer inkludert 
tilknyttede enheter for kontantløse 
betalingstransaksjoner. 

Klasse:16 Trykksaker, nærmere bestemt magasiner, 
aviser, plakater og fotografier i forbindelse 
med lotterier, bingo eller pengespill og deres 
gjennomføring. 

Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
økonomiske overføringstjenester; finansiell 
rådgivning for lotterispillere og deltakere i 
andre veddemåls-, bingo- eller pengespill; 
finansiell rådgivning vedrørende kontantløse 
betalingstransaksjoner. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; video på 
forespørsel; fjernsynstjenester; 
kommunikasjonstjenester, nemlig, overføring 
av streamet audio og video; elektronisk 
overføring av tekst, grafikk, og data; tjenester 
for umiddelbar meldingsutveksling. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet, produksjon av 
radio- og fjernsynsprogram; organisering av 
idrettskonkurranser. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261328 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201100226 
(220) Inndato: 2011.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.07 

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

(730) Innehaver: 
 Norsk Tipping AS, 2325 HAMAR, NO 

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

FREDRIKSTAD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Elektroniske publikasjoner; utstyr for 
kontantløse betalingstransaksjoner, spesielt 
alle typer databærere som magnetiske, 
optiske, elektroniske, mekaniske eller kort med 
chip; apparater for lesing, lagring og 
behandling av data for de nevnte databærere; 
datamaskiner, dataprogrammer inkludert 
tilknyttede enheter for kontantløse 
betalingstransaksjoner. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram; organisering av 
idrettskonkurranser. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261329 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103472 
(220) Inndato: 2011.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.25 

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

(730) Innehaver: 
 SENSAIR AS, Postboks 2010, 2606 LILLEHAMMER, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparater, instrumenter, software og systemer 

samt deres deler og tilbehør, for kartlegging og 
overvåkning av land- og sjøområder, herunder 
også identifisering og deteksjon av individer og 
objekter; apparater, instrumenter, software og 
systemer samt deres deler og tilbehør, for 
geologiske, meteorologiske, klimatiske og 
miljømessige undersøkelser, overvåkning, 
dataregistrering og kartlegging; apparater, 
instrumenter, software og systemer samt 
deres deler og tilbehør, for telemetriske 
undersøkelser, overvåkning, dataregistrering 
og kartlegging; varmefølsomme sensorer, 
radiostøysensorer, digitale kamerasystemer; 
eksponert film; videofilmer. 

Klasse:35 Innsamling og systematisering av informasjon 
for bruk i databaser; engros- og 
detaljhandelstjenester relatert til apparater, 
instrumenter, software og systemer samt 
deres deler og tilbehør, for kartlegging og 
overvåkning av land- og sjøområder, herunder 
også identifisering og deteksjon av individer og 
objekter; engros- og detaljhandelstjenester 
relatert til apparater, instrumenter, software og 
systemer samt deres deler og tilbehør, for 
geologiske, meteorologiske, klimatiske og 
miljømessige undersøkelser, overvåkning, 
dataregistrering og kartlegging; engros- og 
detaljhandelstjenester relatert til apparater, 
instrumenter, software og systemer samt 
deres deler og tilbehør, for telemetriske 
undersøkelser, overvåkning, dataregistrering 
og kartlegging; engros- og 
detaljhandelstjenester relatert til 
varmefølsomme sensorer, radiostøysensorer, 
digitale kameraer og kamerasystemer, 
videofilmer og eksponert film. 

Klasse:41 Fototjenester og filmproduksjon; fotografering 
og filming fra luften for kartlegging og 
overvåkning av land- og sjøområder, herunder 
også for identifisering og deteksjon av individer 
og objekter; fotografering og filming fra luften 
for geologisk, meteorologisk, klimatisk og 
miljømessig overvåkning, dataregistrering og 
kartlegging; informasjon og rådgivning relatert 

til alle de forannevnte tjenester. 
Klasse:42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og 

forskning og utvikling relatert dertil; design, 
vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogrammer; ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise); kartlegging og overvåkning av 
land- og sjøområder, herunder også 
identifisering og deteksjon av individer og 
objekter; inspeksjon og dokumentasjon av 
høyspentlinjer med forskjellige sensorer; 
geologiske, meteorologiske, klimatiske og 
miljømessige undersøkelser, overvåkning, 
dataregistrering og kartlegging; telemetriske 
undersøkelser, overvåkning, dataregistrering 
og kartlegging; fjernstyring av ubemannede 
luftfartøy og datasystemer; informasjon og 
rådgivning relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261330 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet 2010.05.17 EM 009108341 
(210) Søknadsnr.: 201006729 
(220) Inndato: 2010.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.06 

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

 Olofsfors AB, Olofsfors 11, 91491 NORDMALING, SE 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:7 Veihøvelblad og plogblad. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261331 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201101981 
(220) Inndato: 2011.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.17 

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

(730) Innehaver: 
 Oy Bio-Vita AB, Sinikalliontie 3, 02630 ESBO, FI 

(740) Fullmektig: 
 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 20320 

MALMÖ, SE 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske 
oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; 
sjampo, balsam, hårkurer, hårspray, hårskum, 
hårgelé og dusjkremer; deodoranter for 
personlig bruk; hårfargingsmidler; kosmetiske 
preparater for hudpleie; fargestoffer for 
kosmetisk bruk.  

Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og 
insekter; fungicider, herbicider; hygieniske 
preparater for medisinske formål, også med 
desinfiserende virkning, for behandling og 
vedlikehold av kontaktlinser; nesedråper, 
nesespray, øyebadevann, øyedråper; 
mineralkosttilskudd; vitaminbasert kosttilskudd; 
mineralvann for medisinske formål; biotekniske 
produkter; solbeskyttelsesmidler; produkter 
mot solbrenthet for farmasøytisk bruk; liniment 
mot solbrannskader; medisinske og 
farmasøytiske preparater for slanking; 
medisinske oljer; medisinske urter; urtete for 
medisinsk bruk; vitaminpreparater; 

myggmiddel; energidrikk som kosttilskudd. 
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; 

konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 
helsekostprodukter hovedsakelig basert på 
kjøtt, fjærkre, vilt, kjøttekstrakt, konserverte, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker, egg, 
melk og melkeprodukter; dietetiske preparater 
hovedsakelig basert på ovennevnte varer.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261332 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103226 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 261333 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103192 
(220) Inndato: 2011.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.18 

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

 Delta, Postboks 9202 Grønland, 0134 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Publikasjoner; instruksjons- og 

undervisningsmateriell (ikke apparater) 
Klasse:41 Publisering av elektroniske bøker, tidsskrifter 

og magasiner on-line. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261334 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103227 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

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

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

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261335 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010901 
(220) Inndato: 2010.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.18 

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

 Red Arrow Entertainment Group GmbH, Medienallee 7, 
85774 UNTERFÖHRING, DE 

(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 (inkludert i 
denne klassen); apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder og data av alle 
slag; databærere av alle slag for lyd bilde og 
data, spesielt lydbånd, kassetter cd-er, 
opptaksdisketter, DAT-bånd, videokassetter, 
disketter alle ovennevnte varer i innspilt og 
uinnspilt utgave; CD-ROM; magnetiske 
databærere; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
optiske apparater og instrumenter, inkludert i 
denne klassen, særlig briller, brilleglass, 
brilleinnfatninger; dataprogramvare; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; kodede telefonkort, 
kredittkort, debetkort, chipkort og 
chipkortsystemer bestående av maskinvare og 
programvare; apparater for spill tilpasset bruk 
med en ekstern skjerm eller monitor; 
datamaskinprogrammer for dataspill. 

Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; 
markedsføringstjenester, 
markedsundersøkelser, markedsanalyser; 
konsulenttjenester knyttet til markedsføring; 
konsulentvirksomhet knyttet til 
forretningsorganisering; fremforhandling av 
kommersielle transaksjoner for tredjemenn; 
fremforhandling av kontrakter om kjøp og salg 
av varer; fremforhandling av kontrakter for 
midlertidig tilgang til databaser for tredjemenn; 
meningsmålinger; reklameforskning, nemlig 
markedsundersøkelsestudier; distribusjon av 
varer og kataloger i reklameøyemed; 
annonsering, særlig annonsering via radio, tv, 
kino, trykte medier, videotekst, teletekst og 
Internett; annonsevirksomhet for 
markedsføring, nemlig annonsevirksomhet, PR 
og markedsføring, spesielt i forannevnte 
medier og via forannevnte medier; publisering 
av prospekter i reklameøyemed; produksjon av 
reklamefilmer; utleie av reklamefilmer; telefon 
og/eller datastyrt bestillingsservice for andre 
innenfor området telehandel eller 
onlinehandel; produksjon av 
telehandelprogrammer; kringkasting av 
reklame; annonsebyråtjenester; organisering 
av utstillinger i kommersiell hensikt og i 
reklameøyemed; produksjon og distribusjon av 
reklametekster; salgsfremmende tjenester for 
andre; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon via en database, 
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spesielt ved hjelp av interaktive 
(data)systemer; online annonsering på et 
datanettverk; datastyrt filorganisering; 
innsamling, systematisering og oppdatering av 
data i databaser; auksjonsvirksomhet, 
herunder på Internett; arrangering av 
abonnementer på 
telekommunikasjonstjenester for andre. 

Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig 
investeringsrådgivingstjenester, finansiell 
investering innenfor underholdnings- og 
investeringsfondsbransjen for andre innenfor 
tv-produksjonssegmentet; finansiell og 
monetær virksomhet, nemlig finansiell 
informasjon og analysetjenester innenfor 
underholdning og tv-produksjon. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig lokal 
og fjern-overføring av informasjon, tekst, lyd, 
bilder og data ved hjelp av telefon, kabel og 
satellittoverføringer; 
telekommunikasjonsportal-tjenester for tilgang 
til et kommunikasjons- eller datanettverk; 
tilveiebringelse av flerbrukertilgang til 
informasjon, tekst, lyd bilde og data via 
datanettverk; tilveiebringelse av informasjon 
og rådgiving innenfor telekommunikasjon, 
kringkastingstjenester og tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til filmer og tv-
programmer via telefon, kapell og 
satellittoverføringer; kringkasting av lyd, kabel-
tv-sendinger, betal-tv-sendinger; 
fjernsynssendinger; interaktive 
fjernsynssendinger; kringkasting av video; 
kringkasting av radiosendinger; 
nyhetsbyråtjenester, nemlig overføring av 
nyheter til tredjemenn; e-posttjenester; 
teleteksttjenester og interaktive 
videoteksttjenester; meldingsutsending, nemlig 
leveranse av meldinger via elektronisk 
overføring; kommunikasjon via dataterminaler, 
nemlig elektronisk overføring av data og 
dokumenter via dataterminaler; tilveiebringelse 
av Internett chatterom; telekommunikasjon via 
Internett-plattformer og -portaler; lyd, bilde og 
dataoverføringer via kabel, satellitt, 
data(nettverk), telefon og ISDN-linjer i tillegg til 
ethvert annet overføringsmedium; kringkasting 
av telehandelprogrammer; utleie av 
tilveiebringelse av tilgangstid til 
computerdatabaser; tilveiebringelse av tilgang 
til informasjon og dataspill på Internett. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; radio, tv og Internett-
underholdning; produksjon av filmer og 
videofilmer, produksjon av tv-radio interaktiv 
videotekst, videotekst og teletekstprogrammer 
(utenom for reklameformål); filmutleie; opptak- 
og tv-studiotjenester; publisering av trykt 
materiale (utenom for reklameformål), særlig 
kataloger, bøker, aviser, magasiner, ukeblader 
og journaler; organisering av utstillinger for 
kulturelle formål eller utdanningsformål. 

Klasse:45 Lisensiering av immaterialrett i form av tv-
produksjons- og distribusjonsrettigheter for tv-
produksjoner. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261336 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103228 
(220) Inndato: 2011.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.21 

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

(730) Innehaver: 
 Optimera AS, Postboks 40 Haugenstua, 0915 OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og 
stikkvåpen, barberkniver, -høvler og maskiner.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261337 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102941 
(220) Inndato: 2011.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.14 

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

(730) Innehaver: 
 KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd, La Concorde, 57 

Main Street, 7624 PAARL, ZA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261338 
(151) Reg.dato.: 2011.09.06 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103193 
(220) Inndato: 2011.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.18 

A'MOK 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Cycleurope Norge AS, Postboks 385, 4303 SANDNES, 
NO 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Sykler, deler og tilbehør til sykler. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261339 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103231 
(220) Inndato: 2011.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.22 

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

 Marine Cybernetics AS, Vestre Rosten 77, 7075 
TILLER, NO 

(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 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; computeroperative 
software systemer; datamaskiner og software.  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; tjenester vedrørende bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
konsulenttjenester; bedriftskonsulenttjenester; 
konsulentvirksomhet innen den maritime 
industrien og offshoreindustrien. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; Industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
testtjenester for computer hardware og 
software; tjenester for testing av computer 
hardware og software; utvikling og tesiing av 
computermetoder, algoritmer og software; 
hardware og software konsulenttjenester; 
softwarekonsultasjonstjenester, testing av 
softwarebaserte reguleringssystemer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261340 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201007270 
(220) Inndato: 2010.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.12 

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

 Øyvind Heen, Elgfaret 41, 1415 OPPEGÅRD, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; senge- og bordtepper.  

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261341 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 19966576 
(220) Inndato: 1996.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.07 

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

 SCA Hygiene Products AB (a Swedish Body 
Corporate), S-405 03 Göteborg, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Medisinske og desinfiserende toalett- og 
vaskekremer, dog ikke for anvending av eller 
til småbarn eller inkontinente personer, uansett 
småbarn eller voksne, eller for pubisk eller 
rektal hygieneanvending. 

Klasse:5 Plaster og bandasjemateriell, kompresser, 
bomullsvatt, desinfeksjonsmiddel. 

Klasse:10 Operasjonslaken for engangsbruk, 
operasjonslaken av tekstil, beskyttelsesklær 
for bruk ved operasjoner, behandlings- og 
operasjonshansker. 

Klasse:24 Tekstilservietter. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261342 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103397 
(220) Inndato: 2011.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.22 

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

(730) Innehaver: 
 Marine Cybernetics AS, Vestre Rosten 77, 7075 

TILLER, NO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 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; computeroperative 
software systemer; datamaskiner og software.  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; tjenester vedrørende bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
konsulenttjenester; bedriftskonsulenttjenester; 
konsulentvirksomhet innen den maritime 
industrien og offshoreindustrien.  

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; Industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
testtjenester for computer hardware og 
software; tjenester for testing av computer 
hardware og software; utvikling og testing av 
computermetoder, algoritmer og software; 
hardware og software konsulenttjenester; 
softwarekonsultasjonstjenester, testing av 
softwarebaserte reguleringssystemer.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261343 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet 2011.03.03 GB 2574048 
(210) Søknadsnr.: 201103398 
(220) Inndato: 2011.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.22 

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

 Merial Ltd, Sandringham House, Sandringham Avenue, 
Harlow Business Park, CM195QA HARLOW, GB 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Veterinære vaksiner for behandling av kreft. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261344 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200908851 
(220) Inndato: 2009.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.07 

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

 Photocure ASA, Hoffsveien 48, 0377 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Kosmetiske produkter; produkter til foryngelse 

av huden; produkter til regenerering av huden; 
produkter til fjerning av rynker. 

Klasse:5 Farmasøytiske preparater; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk; plaster og 
forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; 
farmasøytiske preparater til foryngelse av 
huden; hygieniske preparater for foryngelse av 
huden; farmasøytiske preparater til fjerning av 
rynker; hygieniske preparater for fjerning av 
rynker; farmasøytiske preparater til 
regenerering av huden; hygieniske preparater 
for regenerering av huden. 

Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater, instrumenter, artikler og 
materialer; kirurgiske og medisinske apparater, 
instrumenter, artikler og materialer, alle til 
foryngelse av huden.; kirurgiske og medisinske 
apparater, instrumenter, artikler og materialer, 
alle til fjerning av rynker; kirurgiske og 
medisinske apparater, instrumenter, artikler og 
materialer, alle til regenerering av huden. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261345 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103510 
(220) Inndato: 2011.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.28 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-0100 WHITEHOUSE STATION, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for forebyggelse og 
behandling av diabetes. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261346 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102968 
(220) Inndato: 2011.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.15 

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

 Aroma Restaurant Holding AS, Vetrlidsalmenningen 4, 
5014 BERGEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; gjenstander til rengjøringsformål; 
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt 
i andre klasser); serviser. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; bearbeidede 
matvarer og ferdigretter laget av kjøtt, fisk, 
skalldyr, vilt eller fjærkre.. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; restauranter; catering; 
kafeer; snackbarer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261347 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102969 
(220) Inndato: 2011.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.15 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Aroma Restaurant Holding AS, Vetrlidsalmenningen 4, 
5014 BERGEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; gjenstander til rengjøringsformål; 
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt 
i andre klasser); serviser. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; bearbeidede 
matvarer og ferdigretter laget av kjøtt, fisk, 
skalldyr, vilt eller fjærkre. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; restauranter; catering; 
kafeer; snackbarer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261348 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103513 
(220) Inndato: 2011.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.28 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-0100 WHITEHOUSE STATION, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for forebyggelse og 
behandling av diabetes. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261349 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102977 
(220) Inndato: 2011.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.16 

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

(730) Innehaver: 
 Aroma Restaurant Holding AS, Vetrlidsalmenningen 4, 

5014 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -

beholdere; gjenstander til rengjøringsformål; 
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt 
i andre klasser); serviser. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; bearbeidede 
matvarer og ferdigretter laget av kjøtt, fisk, 
skalldyr, vilt eller fjærkre. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; restauranter; catering; 
kafeer; snackbarer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261350 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103512 
(220) Inndato: 2011.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.28 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-0100 WHITEHOUSE STATION, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for forebyggelse og 
behandling av diabetes. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261351 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103511 
(220) Inndato: 2011.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.28 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-0100 WHITEHOUSE STATION, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for forebyggelse og 
behandling av diabetes. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261352 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102980 
(220) Inndato: 2011.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.16 

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

(730) Innehaver: 
 Aroma Restaurant Holding AS, Vetrlidsalmenningen 4, 

5014 BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -

beholdere; gjenstander til rengjøringsformål; 
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt 
i andre klasser); serviser. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; bearbeidede 
matvarer og ferdigretter laget av kjøtt, fisk, 
skalldyr, vilt eller fjærkre. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; restauranter; catering; 
kafeer; snackbarer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261353 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102981 
(220) Inndato: 2011.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.16 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Aroma Restaurant Holding AS, Vetrlidsalmenningen 4, 
5014 BERGEN, NO 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; gjenstander til rengjøringsformål; 
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt 
i andre klasser); serviser. 

Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; bearbeidede 
matvarer og ferdigretter laget av kjøtt, fisk, 
skalldyr, vilt eller fjærkre. 

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; restauranter; catering; 
kafeer; snackbarer 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261354 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103515 
(220) Inndato: 2011.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.28 

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

(730) Innehaver: 
 Sparebankstiftelsen DNB Nor, Postboks 555 Sentrum, 

0105 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 
1829 Vika, 0123 OSLO, NO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Finansiell virksomhet; bestyrelse av fast 

eiendom; bestyrelse av bankoverskudd til 
allmennyttige formål i form av utgivelse av 
gaver. 

Klasse:41 Kulturelle aktiviteter; utlån av kunstverk og 
musikkinstrumenter. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261355 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201100567 
(220) Inndato: 2011.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.14 

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

(730) Innehaver: 
 Bong AB, Box 516, 29125 KRISTIANSTAD, SE 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Papir, papp, trykksaker; skrivesaker; 
konvolutter; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); løsbladpermer; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastmateriale for emballasje (ikke opptatt i 
andre klasser).  

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261356 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201101028 
(220) Inndato: 2011.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.27 

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

 Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO 
(740) Fullmektig: 

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

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

og legeringer av disse; fleksible, sammensatte 
rør og rørledninger delvis tilvirket av metall for 
transport og overføring av fluider, herunder 
petroleum og naturgass, samt vann, hydraulisk 
væske, elektriske signaler og/eller elektrisk 
kraft; metallvarer til bruk ved boring og 
komplettering av olje- og gassbrønner og i 
produksjon av olje og gass fra brønner, 
herunder brønnhoder, ventiltrær (christmas 
trees), ventiler, stigerør, koplinger for stigerør, 
koplinger for rørledninger, seksjoner til 
reparasjon av rørledninger, koplinger for 
sammenkopling av rørledninger eller slanger, 
klem konnektor, høytrykkstetninger, 
geotermiske brønnhoder, brønnrør, 
brønnrammer av metall, brønnhodekoplinger, 
manifoldstrukturer; armeringsmaterialer av 
metall for rør; ikke-elektriske kabler og -tråd av 
metall (uedelt); metallrør, deler til metallrør, 
rørsystemer, metalltetninger, 
undervannskoplinger 

Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer; 
koblinger og anordninger for overføring av 
drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
kompressorer; separatorer, herunder 
separatorer for petroleumsprodukter; pumper, 
herunder trykkforsterkere; borerigger; 
boremaskiner; boretårn; borkroner; boreutstyr 
(ikke opptatt i andre klasser); verktøy; 
motordrevne verktøy og redskaper; 
anordninger for transport, fordeling, styring av 
fluider; ventilinstallasjoner; ventilblokker; 
innretninger for installasjon av 
brønnboringsutstyr. 

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 og 
instrumenter for kontroll, testing og overvåking 
av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, 
trykk, fluider, gass; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder, 
samt kommunikasjon mellom installasjoner for 
brønnboring; salgsautomater og mekanismer 
for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
brannslukningsapparater. 

Klasse:17 Bøyelige rør; fleksible ikke-metalliske stigerør 
for leting og produksjon av hydrokarboner til 
havs; tetnings-paknings-og 
isolasjonsmateriale. 

Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør, 
herunder stive ikke-metalliske stigerør for 
leting og produksjon av hydrokarboner til havs 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; brønnboring; 
byggeledelse; skipsbygging; skipsverft; 
installasjon; vedlikehold og reparasjon av 

maskiner; installasjon og vedlikehold av 
oljeledninger; undervannsbygging og -
reparasjon; vedlikehold av datamaskiner. 

Klasse:40 Bearbeiding av materialer; 
petroleumsbehandling; 
petroleumsseparasjonsvirksomhet; 
raffineringsvirksomhet. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; 
produktutvikling; industriell analyse og 
forskning; analysetjenester for utnyttelse av 
oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; 
geologiske grunnundersøkelser; 
undervannsundersøkelser; konsulentbistand 
ved oljeleting og oljefelt; plantegning i 
forbindelse med bygging; tekniske 
prosjektstudier; ingeniørvirksomhet (teknisk 
ekspertise); design og utvikling, samt 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261357 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201002071 
(220) Inndato: 2010.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2021.09.07 

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

(730) Innehaver: 
 Altibox AS, Postboks 8124, 4069 STAVANGER, NO 

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

SANDNES, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse 

av lyd og bilder; mobiltelefoner; deler og 
tilbehør til forannevnte varer.  

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 
telefontjenester; mobiltelefontjenester.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261358 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet 2010.07.08 GB 2552303 
(210) Søknadsnr.: 201100234 
(220) Inndato: 2011.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.10 

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

 Twofathers Ltd, 12 Castle Street, JE23RT ST HELIER, 
JERSEY, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Kosmetikk, toalettsaker; preparater for håret; 
parfymer og andre parfymerte produkter; 
skumbad, dusjgeleer (shower gel), såper for 
personlig bruk, kroppskremer, kroppsoljer; 
produkter for personlig pleie, nemlig 
etterbarberingsgeleer og lotions, 
antiperspirant, kunstige negler, adstringerende 
midler for ansiktet, adstringerende midler for 
huden, badeolje, kroppsolje, kroppsmaling, 
badeperler (bath beads), badesalt, rouge, 
kroppsglitter, kroppsspray (body mist), 
rensemidler for kroppen, kroppsvann (body 
wash), kroppsskrubbekrem, kroppsgeleer, 
kroppsmousse, kroppspolish, 
eksfolieringsprodukter, 
kroppsbronseringsprodukter, skumbad, 
rensemidler for ansiktet, cologne, 
bomullspinner, kroppskremer, 
neglebåndskremer, øyekremer, ansiktskremer, 
håndkremer, fotkremer, deodoranter, 
eksfolieringsprodukter for hud, øyegeleer, 
øyemakeupblyanter, øyenskygge, eyeliner, 
ansiktsspray (face mist), ansiktsskrubbekrem, 
ansiktsvann (face toner), foundation, parfymert 
body splash, parfymert kroppsspray, 
hårbalsam, hårfarger, hårglitter, hårglansvask, 
hårsjampo, hårfjerningskremer, hårspray, 
hårstylingsgeleer, hårstylingsmousse, 
kroppslotion, håndlotion, ansiktslotion, 
fotlotion, leppepomade, lipp gloss, 
leppemakeupblyanter, leppestift, flytende 
øyenskygge, lip liner, leppeblyant, 
kroppsmakeup, ansiktsmakeup, 
makeupfjerner, mascara, massasjekrem, 
massasjeoljer, neglekorrigeringspenner, 
neglelakk, neglelakkfjerner, ikke-medisinsk stift 
for behandling av problemhud (non medicated 
blemish stick), ikke-medisinsk 
ansiktsrensemiddel, ikke-medisinsk spray, 
ikke-medisinsk massasjesalve, 
oljeabsorberende ark for huden (oil blotting 
sheets for the skin), parfyme, sjampo, 
kroppspudder, ansiktspudder, fotpudder, 
pimpsteiner, rouge, barberingskrem, 
saltskrubbemidler for huden, dusjgelé og -
krem, hudbronseringskrem, kroppssåpe, 
ansiktssåpe, håndsåpe, solkrem med høy 
solfaktor (sun block) for kroppen og ansikt, 
solkrem (suntan lotion) for kroppen, solkrem 
(suntan lotion) for ansiktet, selvbruningskrem 
for kroppen, selvbruningskrem for ansiktet, pre 
sol bruningskrem for kroppen, pre sol 
bruningskrem for ansiktet, post sun 
bruningskrem for ansiktet, post sun 
bruningskrem for kroppen, talkum; orange 
sticks for negler. 

Klasse:4 Stearinlys, duftlys; belysningsmidler, talgspirer, 
nattlys, veker og lampeolje. 

Klasse:9 Solbriller og briller; innfatninger og etuier for 
solbriller og briller; solskjermer, øyemasker. 

Klasse:14 Smykker og uekte smykker; brosjer; armbånd; 

gjenstander laget av edle metaller eller belagt 
med dette; smykkeskrin av edelt metall; 
klokker, ur og armbåndsur; stoppeklokker; 
klokkeremmer og lenker til armbåndsur; 
hattenåler, merker, emblemer, skilt (badges), 
slagpins, mansjettknapper, slipsklyper, 
slipsnåler, slipsspenner, slipsklemmer; krage- 
og skjorteknapper; skjerfringer; nøkkelringer; 
deler og tilbehør til alle de foran nevnte varer. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer; plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); konvolutter; 
trykkete publikasjoner; journaler, tidsskrifter, 
magasiner; periodiske skrifter; brosjyrer; 
kalendere; kataloger; almanakker; etiketter og 
merkelapper; fotoalbum; postkort; 
gratulasjonskort; innpaknings- og 
emballasjemateriale; notisbøker, bøker; 
bokomslag; bokmerker; trykk; penner; 
blyanter; etuier for penner eller blyanter. 

Klasse:18 Varer laget av lær eller imitert lær; kofferter og 
reisebager; bagasje, reisebager, fritidsbager, 
sportsbager, tasker, vesker, reisevesker, 
etuier, ryggsekker, håndbager; toalett- og 
kosmetikkvesker; slipsmapper; 
dokumentmapper, stresskofferter; belter; 
lommebøker, kortholdere, sjekkhefteholdere, 
punger, vesker; spaserstokker, paraplyer og 
parasoller. 

Klasse:20 Møbler; innbo; speil og bilderammer; 
skittentøyskurver; oppbevaringskasser og 
esker; puter; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

Klasse:21 Glassvarer; stentøy; mugger; tallerkener; 
bordservice, glass, porselen, bestikk; 
keramikk, porselen, leirvarer og emaljevarer; 
dekorative gjenstander; kjeler og gryter; 
husgeråd og husholdningsbeholdere; 
såpeskåler og såpedispensere; papirholdere; 
børster, kammer og svamper; skåler, boller, 
vaser og plantepotter; lysestaker og 
lysholdere. 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer; sengetepper og 
duker, husholdningslintøy; linduker; sengetøy; 
dekketøy, duker og servietter; puter, gardiner 
og tepper; putetrekk; putevar; laken; håndklær; 
ederdunsdyner; dyner; trekk for dyner og 
ederdunsdyner; tepper (quilts); badematter; 
servietter; ansiktshåndklær; vaskekluter; kluter 
(tissues) av tekstil for fjerning av makeup. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; klesplagg for damer 
og jenter; undertøy, dameundertøy, nattøy, 
fritidsklær; soveskjorter, sovebukser, 
sovetopper, pyjamaser, pyjamassett, baby doll 
nattkjoler, nattkjoler; kimonoer, morgenkåper, 
kjoler og badekåper; t-shirts, hettegensere, 
hettejakker, jakker, topper, bukser, 
capribukser, saronger; korte, løse silketrøyer 
med blonder (camisoles), nattkjoler, 
underkjoler, underskjørt, boxershortser; føttøy, 
tøfler, støvler for små barn (booties), sokker; 
hodeplagg, hatter; øyemasker; klær, nemlig 
behåer, sportsbehåer, braletter (bralets), 
bustierer, bodysuiter, behåtilbehør, nemlig 
behåstropper, hekteanordninger for justering 
av størrelsen, behåinnlegg, selvklebende 
støttetape for bruk av behå, brystvorteskjuler; 
underkjoler, underskjørt, truser, g-strenger, 
boylegtruser, bikinier, underbukser, 
boxershortser, hofteholdere, strømpeholdere, 
saronger, strømper, strikkevarer (hosiery), 
strømpebukser, sokker, tights, trikoter, bodyer, 
leggingser, korte, løse silketrøyer med blonder 
(camisoles), dameundertøy, neglisjeer, 
pyjamaser, nattkjoler, badekåper, linneter, 
teddyer, sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, 
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caprisett, boxersett, kimonoer, t-shirts, topper 
med bar rygg og bånd rundt halsen (halter 
tops), ermeløse topper (tank tops), korte 
topper (crop tops), skjorter, trøyer, bukser, 
shortser, sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, 
blazere, bluser, jakker, kåper, frakker, slacks, 
drakter, dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsshortser, treningsdresser, 
joggedresser, underbukser, undertrøyer, 
undertøy, badetøy, strandtøy for tildekking 
(beach cover-ups), pannebånd, hansker, 
vanter, skjerf, hatter, caps, slips og belter; 
damefottøy, nemlig sko, tøfler, sandaler, 
booties, treningssko og løpesko. 

Klasse:28 Leker, spill og leketøy; småting i form av 
suvenirer; spillkort; deler og tilbehør til alle de 
foran nevnte varer. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
markedsføring; markedsføringstjenester; 
bistand ved ledelse av bedrifter; bistand ved 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
sammenføring, til fordel for andre, av et utvalg 
av såper, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann, produkter for personlig pleie, 
stearinlys, solbriller og briller, innfatninger og 
etuier for solbriller og briller, solskjermer, 
øyemasker, smykker, brosjer, armbånd, 
klokker og armbåndsur, hattenåler, merker, 
emblemer, skilt (badges), slagpins, 
mansjettknapper, slipsklyper, slipsnåler, 
slipsspenner, slipsklemmer, krage- og 
skjorteknapper, skjerfringer, nøkkelringer, 
trykksaker, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for papirvarer, trykkete 
publikasjoner, journaler, tidsskrifter, 
magasiner, brosjyrer, kalendere, kataloger, 
almanakker, etiketter og merkelapper, 
notisbøker, bøker, bokomslag, bokmerker, 
trykk, penner, blyanter, etuier for penner eller 
blyanter, bager, bagasje, reisebager, 
fritidsbager, sportsbager, tasker, vesker, 
reisevesker, etuier, ryggsekker, håndbager, 
toalett- og kosmetikkvesker, slipsmapper, 
dokumentmapper, stresskofferter, belter, 
lommebøker, kortholdere, sjekkhefteholdere, 
punger, vesker, spaserstokker, paraplyer og 
parasoller, møbler, innbo, speil og 
bilderammer, skittentøyskurver, 
oppbevaringskasser og esker, puter, 
glassvarer, stentøy, mugger, tallerkener, 
bordservice, glass, porselen, bestikk, 
keramikk, porselen, leirvarer og emaljevarer, 
kjeler og gryter, husgeråd og 
husholdningsbeholdere, såpeskåler og 
såpedispensere, papirholdere, børster, 
kammer og svamper, skåler, boller, vaser og 
plantepotter, lysestaker og lysholdere, 
sengetepper og duker, husholdningslintøy, 
linduker, sengetøy, dekketøy, duker og 
servietter, puter, putetrekk, putevar, 
ederdunsdyner, dyner, trekk for dyner og 
ederdunsdyner, tepper (quilts), kluter (tissues) 
av tekstil for fjerning av makeup, klær, fottøy, 
hodeplagg, undertøy, dameundertøy, nattøy, 
fritidsklær, soveskjorter, sovebukser, 
sovetopper, pyjamaser, pyjamassett, baby doll 
nattkjoler, nattkjoler, kimonoer, morgenkåper, 
kjoler og badekåper, t-shirts, hettegensere, 
hettejakker, jakker, topper, bukser, 
capribukser, saronger, korte, løse silketrøyer 
med blonder (camisoles), nattkjoler, 
underkjoler, underskjørt, boxershortser, føttøy, 
tøfler, støvler for små barn (booties), sokker, 
hodeplagg, hatter, øyemasker, behåer, 
sportsbehåer, braletter (bralets), bustierer, 
bodysuiter, behåstropper, hekteanordninger 
for justering av størrelsen, behåinnlegg, 

selvklebende støttetape for bruk av behå, 
brystvorteskjuler, underkjoler, underskjørt, 
truser, g-strenger, boylegtruser, bikinier, 
underbukser, boxershortser, hofteholdere, 
strømpeholdere, saronger, strømper, 
strikkevarer (hosiery), strømpebukser, sokker, 
tights, trikoter, bodyer, leggingser, korte, løse 
silketrøyer med blonder (camisoles), 
dameundertøy, neglisjeer, pyjamaser, 
nattkjoler, badekåper, linneter, teddyer, 
sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, caprisett, 
boxersett, kimonoer, t-shirts, topper med bar 
rygg og bånd rundt halsen (halter tops), 
ermeløse topper (tank tops), korte topper (crop 
tops), skjorter, trøyer, bukser, shortser, 
sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, blazere, 
bluser, jakker, kåper, frakker, slacks, drakter, 
dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsshortser, treningsdresser, 
joggedresser, underbukser, undertrøyer, 
undertøy, badetøy, strandtøy for tildekking 
(beach cover-ups), pannebånd, hansker, 
vanter, skjerf, hatter, caps, slips og belter, sko, 
tøfler, sandaler, booties, treningssko og 
løpesko, leker, spill og leketøy, spillkort, som 
gjør forbrukere i stand til på en bekvem måte å 
se og undersøke og kjøpe disse varene i en 
butikk, fra en internettside, fra en 
postordrekatalog eller ved hjelp av 
telekommunikasjon. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261359 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200910895 
(220) Inndato: 2009.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.07 

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

(730) Innehaver: 
 Opera Software ASA, Waldemar Thranes gate 98, 

0175 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Datamaskiner; dataprogrammer, blant annet 

dataprogramvare for globalt nettverk og annet 
nettverk, presentasjonsprogramvare, 
nettlesere, mobiltelefoner, usb modem.  

Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet blant annet 
annonsebyråer, utsendelse av 
reklameannonser, publisering av 
reklametekster, utleie av reklameplass, 
systematisering og innsamling av informasjon 
for bruk i databaser, innsamling av annonser 
for bruk på websider; detaljhandel og 
onlinehandel av softwareløsninger for 
datamaskiner og mobiltelefonløsninger; 
innhenting og systematisering av informasjon 
til bruk i databaser.  

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhct, blant annet 
informasjonsbyråer, internett portal tjenester, 
dataassistert overføring av beskjeder, bilder, 
informasjon og betalingsmidler, elektronisk 
postoverføring, kommunikasjon ved 
dataterminaler, kommunikasjon ved optisk 
fibernettverk, mobiltelefontjenester, 
satellittoverføringer, telefonisk kommunikasjon; 
konsulenttjenester for mobiltelefoni; 
nyhetsbyråer. 

Klasse:42 Software-programmering; profesjonell og 
teknisk assistanse, utleie av dataprogramvare, 
konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, 
dataprogrammer, mobiltelefoner; individuell 
design og utvikling av dataprogrammer, -
systemer, -websider, nettlesere og nettverk for 
andre, utleie av tilgangstid til databaser; 
webhotell.  

Klasse:45 Lisensiering av software. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261360 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103498 
(220) Inndato: 2011.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.28 

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

(730) Innehaver: 
 Fedem Technology AS, v/Leiv Låte, Prinsensgate 32, 

7011 TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261361 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet 2010.08.10 GB 2555438 
(210) Søknadsnr.: 201100236 
(220) Inndato: 2011.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.10 

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

 Twofathers Ltd, 12 Castle Street, JE23RT ST HELIER, 
JERSEY, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Kosmetikk, toalettsaker; preparater for håret; 
parfymer og andre parfymerte produkter; 
skumbad, dusjgeleer (shower gel), såper for 
personlig bruk, kroppskremer, kroppsoljer; 
produkter for personlig pleie, nemlig 
etterbarberingsgeleer og lotions, 
antiperspirant, kunstige negler, adstringerende 
midler for ansiktet, adstringerende midler for 
huden, badeolje, kroppsolje, kroppsmaling, 
badeperler (bath beads), badesalt, rouge, 
kroppsglitter, kroppsspray (body mist), 
rensemidler for kroppen, kroppsvann (body 
wash), kroppsskrubbekrem, kroppsgeleer, 
kroppsmousse, kroppspolish, 
eksfolieringsprodukter, 
kroppsbronseringsprodukter, skumbad, 
rensemidler for ansiktet, cologne, 
bomullspinner, kroppskremer, 
neglebåndskremer, øyekremer, ansiktskremer, 
håndkremer, fotkremer, deodoranter, 
eksfolieringsprodukter for hud, øyegeleer, 
øyemakeupblyanter, øyenskygge, eyeliner, 
ansiktsspray (face mist), ansiktsskrubbekrem, 
ansiktsvann (face toner), foundation, parfymert 
body splash, parfymert kroppsspray, 
hårbalsam, hårfarger, hårglitter, hårglansvask, 
hårsjampo, hårfjerningskremer, hårspray, 
hårstylingsgeleer, hårstylingsmousse, 
kroppslotion, håndlotion, ansiktslotion, 
fotlotion, leppepomade, lipp gloss, 
leppemakeupblyanter, leppestift, flytende 
øyenskygge, lip liner, leppeblyant, 
kroppsmakeup, ansiktsmakeup, 
makeupfjerner, mascara, massasjekrem, 
massasjeoljer, neglekorrigeringspenner, 
neglelakk, neglelakkfjerner, ikke-medisinsk stift 
for behandling av problemhud (non medicated 
blemish stick), ikke-medisinsk 
ansiktsrensemiddel, ikke-medisinsk spray, 
ikkemedisinsk massasjesalve, 
oljeabsorberende ark for huden (oil blotting 
sheets for the skin), parfyme, sjampo, 
kroppspudder, ansiktspudder, fotpudder, 
pimpsteiner, rouge, barberingskrem, 
saltskrubbemidler for huden, dusjgelé og 
¿krem, hudbronseringskrem, kroppssåpe, 
ansiktssåpe, håndsåpe, solkrem med høy 
solfaktor (sun block) for kroppen og ansikt, 
solkrem (suntan lotion) for kroppen, solkrem 
(suntan lotion) for ansiktet, selvbruningskrem 
for kroppen, selvbruningskrem for ansiktet, pre 
sol bruningskrem for kroppen, pre sol 
bruningskrem for ansiktet, post sun 
bruningskrem for ansiktet, post sun 
bruningskrem for kroppen, talkum; orange 
sticks for negler. 

Klasse:4 Stearinlys, duftlys; belysningsmidler, talgspirer, 
nattlys, veker og lampeolje 

Klasse:9 Solbriller og briller; innfatninger og etuier for 
solbriller og briller; solskjermer, øyemasker. 

Klasse:14 Smykker og uekte smykker; brosjer; armbånd; 

gjenstander laget av edle metaller eller belagt 
med dette; smykkeskrin av edelt metall; 
klokker, ur og armbåndsur; stoppeklokker; 
klokkeremmer og lenker til armbåndsur; 
hattenåler, merker, emblemer, skilt (badges), 
slagpins, mansjettknapper, slipsklyper, 
slipsnåler, slipsspenner, slipsklemmer; krage- 
og skjorteknapper; skjerfringer; nøkkelringer; 
deler og tilbehør til alle de foran nevnte varer. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer; plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); konvolutter; 
trykkete publikasjoner; journaler, tidsskrifter, 
magasiner; periodiske skrifter; brosjyrer; 
kalendere; kataloger; almanakker; etiketter og 
merkelapper; fotoalbum; postkort; 
gratulasjonskort; innpaknings- og 
emballasjemateriale; notisbøker, bøker; 
bokomslag; bokmerker; trykk; penner; 
blyanter; etuier for penner eller blyanter. 

Klasse:18 Varer laget av lær eller imitert lær; kofferter og 
reisebager; bagasje, reisebager, fritidsbager, 
sportsbager, tasker, vesker, reisevesker, 
etuier, ryggsekker, håndbager; toalett- og 
kosmetikkvesker; slipsmapper; 
dokumentmapper, stresskofferter; belter; 
lommebøker, kortholdere, sjekkhefteholdere, 
punger, vesker; spaserstokker, paraplyer og 
parasoller. 

Klasse:20 Møbler; innbo; speil og bilderammer; 
skittentøyskurver; oppbevaringskasser og 
esker; puter; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

Klasse:21 Glassvarer; stentøy; mugger; tallerkener; 
bordservice, glass, porselen, bestikk; 
keramikk, porselen, leirvarer og emaljevarer; 
dekorative gjenstander; kjeler og gryter; 
husgeråd og husholdningsbeholdere; 
såpeskåler og såpedispensere; papirholdere; 
børster, kammer og svamper; skåler, boller, 
vaser og plantepotter; lysestaker og 
lysholdere. 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer; sengetepper og 
duker, husholdningslintøy; linduker; sengetøy; 
dekketøy, duker og servietter; puter, gardiner 
og tepper; putetrekk; putevar; laken; håndklær; 
ederdunsdyner; dyner; trekk for dyner og 
ederdunsdyner; tepper (quilts); badematter; 
servietter; ansiktshåndklær; vaskekluter; kluter 
(tissues) av tekstil for fjerning av makeup. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; klesplagg for damer 
og jenter; undertøy, dameundertøy, nattøy, 
fritidsklær; soveskjorter, sovebukser, 
sovetopper, pyjamaser, pyjamassett, baby doll 
nattkjoler, nattkjoler; kimonoer, morgenkåper, 
kjoler og badekåper; t-shirts, hettegensere, 
hettejakker, jakker, topper, bukser, 
capribukser, saronger; korte, løse silketrøyer 
med blonder (camisoles), nattkjoler, 
underkjoler, underskjørt, boxershortser; føttøy, 
tøfler, støvler for små barn (booties), sokker; 
hodeplagg, hatter; øyemasker; klær, nemlig 
behåer, sportsbehåer, braletter (bralets), 
bustierer, bodysuiter, behåtilbehør, nemlig 
behåstropper, hekteanordninger for justering 
av størrelsen, behåinnlegg, selvklebende 
støttetape for bruk av behå, brystvorteskjuler; 
underkjoler, underskjørt, truser, g-strenger, 
boylegtruser, bikinier, underbukser, 
boxershortser, hofteholdere, strømpeholdere, 
saronger, strømper, strikkevarer (hosiery), 
strømpebukser, sokker, tights, trikoter, bodyer, 
leggingser, korte, løse silketrøyer med blonder 
(camisoles), dameundertøy, neglisjeer, 
pyjamaser, nattkjoler, badekåper, linneter, 
teddyer, sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, 
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caprisett, boxersett, kimonoer, t-shirts, topper 
med bar rygg og bånd rundt halsen (halter 
tops), ermeløse topper (tank tops), korte 
topper (crop tops), skjorter, trøyer, bukser, 
shortser, sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, 
blazere, bluser, jakker,kåper, frakker, slacks, 
drakter, dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsshortser, treningsdresser, 
joggedresser, underbukser, undertrøyer, 
undertøy, badetøy, strandtøy for tildekking 
(beach coverups), pannebånd, hansker, 
vanter, skjerf, hatter, caps, slips og belter; 
damefottøy, nemlig sko, tøfler, sandaler, 
booties, treningssko og løpesko. 

Klasse:28 Leker, spill og leketøy; småting i form av 
suvenirer; spillkort; deler og tilbehør til alle de 
foran nevnte varer. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse av bedrifter; bistand ved 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsføring; markedsføringstjenester; 
detaljhandelvirksomhet og online 
detaljhandelvirksomhet forbundet med såper, 
parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
produkter for personlig pleie, stearinlys, 
solbriller og briller, innfatninger og etuier for 
solbriller og briller, solskjermer, øyemasker, 
smykker, brosjer, armbånd, klokker og 
armbåndsur, hattenåler, merker, emblemer, 
skilt (badges), slagpins, mansjettknapper, 
slipsklyper, slipsnåler, slipsspenner, 
slipsklemmer, krage- og skjorteknapper, 
skjerfringer, nøkkelringer, trykksaker, 
fotografier, skrivesaker og papirvarer, 
klebemidler for papirvarer, trykkete 
publikasjoner, journaler, tidsskrifter, 
magasiner, brosjyrer, kalendere, kataloger, 
almanakker, etiketter og merkelapper, 
notisbøker, bøker, bokomslag, bokmerker, 
trykk, penner, blyanter, etuier for penner eller 
blyanter, bager, bagasje, reisebager, 
fritidsbager, sportsbager, tasker, vesker, 
reisevesker, etuier, ryggsekker, håndbager, 
toalett- og kosmetikkvesker, slipsmapper, 
dokumentmapper, stresskofferter, belter, 
lommebøker, kortholdere, sjekkhefteholdere, 
punger, vesker, spaserstokker, paraplyer og 
parasoller, møbler, innbo, speil og 
bilderammer, skittentøyskurver, 
oppbevaringskasser og esker, puter, 
glassvarer, stentøy, mugger, tallerkener, 
bordservice, glass, porselen, bestikk, 
keramikk, porselen, leirvarer og emaljevarer, 
kjeler og gryter, husgeråd og 
husholdningsbeholdere, såpeskåler og 
såpedispensere, papirholdere, børster, 
kammer og svamper, skåler, boller, vaser og 
plantepotter, lysestaker og lysholdere, 
sengetepper og duker, husholdningslintøy, 
linduker, sengetøy, dekketøy, duker og 
servietter, puter, putetrekk, putevar, 
ederdunsdyner, dyner, trekk for dyner og 
ederdunsdyner, tepper (quilts), kluter (tissues) 
av tekstil for fjerning av makeup, klær, fottøy, 
hodeplagg, undertøy, dameundertøy, nattøy, 
fritidsklær, soveskjorter, sovebukser, 
sovetopper, pyjamaser, pyjamassett, baby doll 
nattkjoler, nattkjoler, kimonoer, morgenkåper, 
kjoler og badekåper, t-shirts, hettegensere, 
hettejakker, jakker, topper, bukser, 
capribukser, saronger, korte, løse silketrøyer 
med blonder (camisoles), nattkjoler, 
underkjoler, underskjørt, boxershortser, føttøy, 
tøfler, støvler for små barn (booties), sokker, 
hodeplagg, hatter, øyemasker, behåer, 
sportsbehåer, braletter (bralets), bustierer, 
bodysuiter, behåstropper, hekteanordninger 

for justering av størrelsen, behåinnlegg, 
selvklebende støttetape for bruk av behå, 
brystvorteskjuler, underkjoler, underskjørt, 
truser, g-strenger, boylegtruser, bikinier, 
underbukser, boxershortser, hofteholdere, 
strømpeholdere, saronger, strømper, 
strikkevarer (hosiery), strømpebukser, sokker, 
tights, trikoter, bodyer, leggingser, korte, løse 
silketrøyer med blonder (camisoles), 
dameundertøy, neglisjeer, pyjamaser, 
nattkjoler, badekåper, linneter, teddyer, 
sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, caprisett, 
boxersett, kimonoer, t-shirts, topper med bar 
rygg og bånd rundt halsen (halter tops), 
ermeløse topper (tank tops), korte topper (crop 
tops), skjorter, trøyer, bukser, shortser, 
sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, blazere, 
bluser, jakker, kåper, frakker, slacks, drakter, 
dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsshortser, treningsdresser, 
joggedresser, underbukser, undertrøyer, 
undertøy, badetøy, strandtøy for tildekking 
(beach coverups), pannebånd, hansker, 
vanter, skjerf, hatter, caps, slips og belter, sko, 
tøfler, sandaler, booties, treningssko og 
løpesko, leker, spill og leketøy, spillkort; 
sammenføring, til fordel for andre, av et utvalg 
av kosmetikk, toalettsaker, preparater for 
håret, parfymer og andre parfymerte 
produkter, skumbad, dusjgeleer (shower gel), 
såper, kroppskremer, kroppsoljer, produkter 
for personlig pleie, nemlig 
etterbarberingsgeleer og lotions, 
antiperspirant, kunstige negler, adstringerende 
midler for ansiktet, adstringerende midler for 
huden, badeolje, kroppsolje, kroppsmaling, 
badeperler (bath beads), badesalt, rouge, 
kroppsglitter, kroppsspray (body mist), 
rensemidler for kroppen, kroppsvann (body 
wash), kroppsskrubbekrem, kroppsgeleer, 
kroppsmousse, kroppspolish, 
eksfolieringsprodukter, 
kroppsbronseringsprodukter, skumbad, 
rensemidler for ansiktet, cologne, 
bomullspinner, kroppskremer, 
neglebåndskremer, øyekremer, ansiktskremer, 
håndkremer, fotkremer, deodoranter, 
eksfolieringsprodukter for hud, øyegeleer, 
øyemakeupblyanter, øyenskygge, eyeliner, 
ansiktsspray (face mist), ansiktsskrubbekrem, 
ansiktsvann (face toner), foundation, parfymert 
body splash, parfymert kroppsspray, 
hårbalsam, hårfarger, hårglitter, hårglansvask, 
hårsjampo, hårfjerningskremer, hårspray, 
hårstylingsgeleer, hårstylingsmousse, 
kroppslotion, håndlotion, ansiktslotion, 
fotlotion, leppepomade, lipp gloss, 
leppemakeupblyanter, leppestift, flytende 
øyenskygge, lip liner, leppeblyant, 
kroppsmakeup, ansiktsmakeup, 
makeupfjerner, mascara, massasjekrem, 
massasjeoljer, neglekorrigeringspenner, 
neglelakk, neglelakkfjerner, ikke-medisinsk stift 
for behandling av problemhud (non medicated 
blemish stick), ikke-medisinsk 
ansiktsrensemiddel, ikke-medisinsk spray, 
ikkemedisinsk massasjesalve, 
oljeabsorberende ark for huden (oil blotting 
sheets for the skin), parfyme, sjampo, 
kroppspudder, ansiktspudder, fotpudder, 
pimpsteiner, rouge, barberingskrem, 
saltskrubbemidler for huden, dusjgelé og 
¿krem, hudbronseringskrem, kroppssåpe, 
ansiktssåpe, håndsåpe, solkrem med høy 
solfaktor (sun block) for kroppen og ansikt, 
solkrem (suntan lotion) for kroppen, solkrem 
(suntan lotion) for ansiktet, selvbruningskrem 
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for kroppen, selvbruningskrem for ansiktet, pre 
sol bruningskrem for kroppen, pre sol 
bruningskrem for ansiktet, post sun 
bruningskrem for ansiktet, post sun 
bruningskrem for kroppen, talkum, orange 
sticks for negler, stearinlys, duftlys, 
belysningsmidler, talgspirer, nattlys, veker og 
lampeolje, solbriller og briller, innfatninger og 
etuier for solbriller og briller, solskjermer, 
øyemasker, smykker og uekte smykker, 
brosjer, armbånd gjenstander laget av edle 
metaller eller belagt med dette, smykkeskrin 
av edelt metall, klokker, ur og armbåndsur, 
stoppeklokker, klokkeremmer og lenker til 
armbåndsur, hattenåler, merker, emblemer, 
skilt (badges), slagpins, mansjettknapper, 
slipsklyper, slipsnåler, slipsspenner, 
slipsklemmer, krage- og skjorteknapper, 
skjerfringer, nøkkelringer, papir, papp og varer 
laget av disse materialer, trykksaker; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer, 
klebemidler for papirvarer, plastemballasje, 
konvolutter, trykkete publikasjoner, journaler, 
tidsskrifter, magasiner; periodiske skrifter, 
brosjyrer, kalendere, kataloger, almanakker, 
etiketter og merkelapper, fotoalbum, postkort, 
gratulasjonskort, innpaknings- og 
emballasjemateriale, notisbøker, bøker, 
bokomslag, bokmerker, trykk, penner, 
blyanter, etuier for penner eller blyanter, varer 
laget av lær eller imitert lær, kofferter og 
reisebager, bagasje, reisebager, fritidsbager, 
sportsbager, tasker, vesker, reisevesker, 
etuier, ryggsekker, håndbager, toalett- og 
kosmetikkvesker, slipsmapper, 
dokumentmapper, stresskofferter, belter, 
lommebøker, kortholdere, sjekkhefteholdere, 
punger, vesker, spaserstokker, paraplyer og 
parasoller, møbler, innbo, speil og 
bilderammer, skittentøyskurver, 
oppbevaringskasser og esker, puter, 
glassvarer, stentøy, mugger, tallerkener, 
bordservice, glass, porselen, bestikk, 
keramikk, porselen, leirvarer og emaljevarer, 
dekorative gjenstander, kjeler og gryter, 
husgeråd og husholdningsbeholdere, 
såpeskåler og såpedispensere, papirholdere, 
børster, kammer og svamper, skåler, boller, 
vaser og plantepotter, lysestaker og 
lysholdere, tekstiler og tekstilvarer, 
sengetepper og duker, husholdningslintøy, 
linduker, sengetøy, dekketøy, duker og 
servietter, puter, gardiner og tepper, matter, 
gulvtepper, reisetepper, putetrekk, putevar, 
laken, håndklær, ederdunsdyner, dyner, trekk 
for dyner og ederdunsdyner; tepper (quilts), 
badematter, servietter, ansiktshåndklær, 
vaskekluter, kluter (tissues) av tekstil for 
fjerning av makeup, klær, fottøy, hodeplagg, 
klesplagg for damer og jenter, undertøy, 
dameundertøy, nattøy, fritidsklær, 
soveskjorter, sovebukser, sovetopper, 
pyjamaser, pyjamassett, baby doll nattkjoler, 
nattkjoler, kimonoer, morgenkåper, kjoler og 
badekåper, t-shirts, hettegensere, hettejakker, 
jakker, topper, bukser, capribukser, saronger, 
korte, løse silketrøyer med blonder 
(camisoles), nattkjoler, underkjoler, 
underskjørt, boxershortser; føttøy, tøfler, 
støvler for små barn (booties), sokker, 
hodeplagg, hatter, øyemasker, klær, nemlig 
behåer, sportsbehåer, braletter (bralets), 
bustierer, bodysuiter, behåtilbehør, nemlig 
behåstropper, hekteanordninger for justering 
av størrelsen, behåinnlegg, selvklebende 
støttetape for bruk av behå, brystvorteskjuler, 
underkjoler, underskjørt, truser, g-strenger, 
boylegtruser, bikinier, underbukser, 

boxershortser, hofteholdere, strømpeholdere, 
saronger, strømper, strikkevarer (hosiery), 
strømpebukser, sokker, tights, trikoter, bodyer, 
leggingser, korte, løse silketrøyer med blonder 
(camisoles), dameundertøy, neglisjeer, 
pyjamaser, nattkjoler, badekåper, linneter, 
teddyer, sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, 
caprisett, boxersett, kimonoer, t-shirts, topper 
med bar rygg og bånd rundt halsen (halter 
tops), ermeløse topper (tank tops), korte 
topper (crop tops), skjorter, trøyer, bukser, 
shortser, sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, 
blazere, bluser, jakker, kåper, frakker, slacks, 
drakter, dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsshortser, treningsdresser, 
joggedresser, underbukser, undertrøyer, 
undertøy, badetøy, strandtøy for tildekking 
(beach coverups), pannebånd, hansker, 
vanter, skjerf, hatter, caps, slips og belter, 
damefottøy, nemlig sko, tøfler, sandaler, 
booties, treningssko og løpesko, leker, spill og 
leketøy, festsmåting i form av suvenirer, 
spillkort, deler, utstyr og tilbehør til alle de 
foran nevnte varer, som gjør forbrukere i stand 
til på en bekvem måte å se og undersøke og 
kjøpe disse varene i en butikk, fra en 
internettside, fra en postordrekatalog eller ved 
hjelp av telekommunikasjon. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261362 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 200910894 
(220) Inndato: 2009.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.07 

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

(730) Innehaver: 
 Opera Software ASA, Waldemar Thranes gate 98, 

0175 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Datamaskiner; dataprogrammer, blant annet 

dataprogramvare for globalt nettverk og annet 
nettverk, presentasjonsprogramvare, 
nettlesere, mobiltelefoner, usb modem. 

Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet blant annet 
annonsebyråer, utsendelse av 
reklameannonser, publisering av 
reklametekster, utleie av reklameplass, 
systematisering og innsamling av informasjon 
for bruk i databaser, innsamling av annonser 
for bruk på websider; detaljhandel og 
onlinehandel av softwareløsninger for 
datamaskiner og mobiltelefonløsninger; 
innhenting og systematisering av informasjon 
til bruk i databaser. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet 
informasjonsbyråer, internett portal tjenester, 
dataassistert overføring av beskjeder, bilder, 
informasjon og betalingsmidler, elektronisk 
postoverføring, kommunikasjon ved 
dataterminaler, kommunikasjon ved optisk 
fibernettverk, mobiltelefontjenester, 
satellittoverføringer, telefonisk kommunikasjon; 
konsulenttjenester for mobiltelefoni; 
nyhetsbyråer. 

Klasse:42 Software-programmering; profesjonell og 
teknisk assistanse, utleie av dataprogramvare, 
konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, 
dataprogrammer, mobiltelefoner; individuell 
design og utvikling av dataprogrammer, -
systemer, -websider, nettlesere og nettverk for 
andre, utleie av tilgangstid til databaser; 
webhotell. 

Klasse:45 Lisensiering av software. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261363 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103499 
(220) Inndato: 2011.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.28 

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

 Fedem Technology AS, v/Leiv Låte, Prinsensgate 32, 
7011 TRONDHEIM, NO 

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

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

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261364 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet 2010.07.27 GB 2553958 
(210) Søknadsnr.: 201100261 
(220) Inndato: 2011.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.11 

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

 Twofathers Ltd, 12 Castle Street, JE23RT ST HELIER, 
JERSEY, GB 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Kosmetikk, toalettsaker; preparater for håret; 
parfymer og andre parfymerte produkter; 
skumbad, dusjgeleer (shower gel), såper for 
personlig bruk, kroppskremer, kroppsoljer; 
produkter for personlig pleie, nemlig 
etterbarberingsgeleer og lotions, 
antiperspirant, kunstige negler, adstringerende 
midler for ansiktet, adstringerende midler for 
huden, badeolje, kroppsolje, kroppsmaling, 
badeperler (bath beads), badesalt, rouge, 
kroppsglitter, kroppsspray (body mist), 
rensemidler for kroppen, kroppsvann (body 
wash), kroppsskrubbekrem, kroppsgeleer, 
kroppsmousse, kroppspolish, 
eksfolieringsprodukter, 
kroppsbronseringsprodukter, skumbad, 
rensemidler for ansiktet, cologne, 
bomullspinner, kroppskremer, 
neglebåndskremer, øyekremer, ansiktskremer, 
håndkremer, fotkremer, deodoranter, 
eksfolieringsprodukter for hud, øyegeleer, 
øyemakeupblyanter, øyenskygge, eyeliner, 
ansiktsspray (face mist), ansiktsskrubbekrem, 
ansiktsvann (face toner), foundation, parfymert 
body splash, parfymert kroppsspray, 
hårbalsam, hårfarger, hårglitter, hårglansvask, 
hårsjampo, hårfjerningskremer, hårspray, 
hårstylingsgeleer, hårstylingsmousse, 
kroppslotion, håndlotion, ansiktslotion, 
fotlotion, leppepomade, lipp gloss, 
leppemakeupblyanter, leppestift, flytende 
øyenskygge, lip liner, leppeblyant, 
kroppsmakeup, ansiktsmakeup, 
makeupfjerner, mascara, massasjekrem, 
massasjeoljer, neglekorrigeringspenner, 
neglelakk, neglelakkfjerner, ikke-medisinsk stift 
for behandling av problemhud (non medicated 
blemish stick), ikke-medisinsk 
ansiktsrensemiddel, ikke-medisinsk spray, 
ikke-medisinsk massasjesalve, 
oljeabsorberende ark for huden (oil blotting 
sheets for the skin), parfyme, sjampo, 
kroppspudder, ansiktspudder, fotpudder, 
pimpsteiner, rouge, barberingskrem, 
saltskrubbemidler for huden, dusjgelé og -
krem, hudbronseringskrem, kroppssåpe, 
ansiktssåpe, håndsåpe, solkrem med høy 
solfaktor (sun block) for kroppen og ansikt, 
solkrem (suntan lotion) for kroppen, solkrem 
(suntan lotion) for ansiktet, selvbruningskrem 
for kroppen, selvbruningskrem for ansiktet, pre 
sol bruningskrem for kroppen, pre sol 
bruningskrem for ansiktet, post sun 
bruningskrem for ansiktet, post sun 
bruningskrem for kroppen, talkum; orange 
sticks for negler. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; klesplagg for damer 
og jenter; undertøy, dameundertøy, nattøy, 
fritidsklær; soveskjorter, sovebukser, 
sovetopper, pyjamaser, pyjamassett, baby doll 
nattkjoler, nattkjoler; kimonoer, morgenkåper, 

kjoler og badekåper; t-shirts, hettegensere, 
hettejakker, jakker, topper, bukser, 
capribukser, saronger; korte, løse silketrøyer 
med blonder (camisoles), nattkjoler, 
underkjoler, underskjørt, boxershortser; føttøy, 
tøfler, støvler for små barn (booties), sokker; 
hodeplagg, hatter; øyemasker; klær, nemlig 
behåer, sportsbehåer, braletter (bralets), 
bustierer, bodysuiter, behåtilbehør, nemlig 
behåstropper, hekteanordninger for justering 
av størrelsen, behåinnlegg, selvklebende 
støttetape for bruk av behå, brystvorteskjuler; 
underkjoler, underskjørt, truser, g-strenger, 
boylegtruser, bikinier, underbukser, 
boxershortser, hofteholdere, strømpeholdere, 
saronger, strømper, strikkevarer (hosiery), 
strømpebukser, sokker, tights, trikoter, bodyer, 
leggingser, korte, løse silketrøyer med blonder 
(camisoles), dameundertøy, neglisjeer, 
pyjamaser, nattkjoler, badekåper, linneter, 
teddyer, sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, 
caprisett, boxersett, kimonoer, t-shirts, topper 
med bar rygg og bånd rundt halsen (halter 
tops), ermeløse topper (tank tops), korte 
topper (crop tops), skjorter, trøyer, bukser, 
shortser, sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, 
blazere, bluser, jakker, kåper, frakker, slacks, 
drakter, dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsshortser, treningsdresser, 
joggedresser, underbukser, undertrøyer, 
undertøy, badetøy, strandtøy for tildekking 
(beach coverups), pannebånd, hansker, 
vanter, skjerf, hatter, caps, slips og belter; 
damefottøy, nemlig sko, tøfler, sandaler, 
booties, treningssko og løpesko. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse av bedrifter; bistand ved 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsføring; markedsføringstjenester; 
detaljhandelvirksomhet og online 
detaljhandelvirksomhet forbundet med såper, 
parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
produkter for personlig pleie, stearinlys, 
solbriller og briller, innfatninger og etuier for 
solbriller og briller, solskjermer, øyemasker, 
smykker, brosjer, armbånd, klokker og 
armbåndsur, hattenåler, merker, emblemer, 
skilt (badges), slagpins, mansjettknapper, 
slipsklyper, slipsnåler, slipsspenner, 
slipsklemmer, krage- og skjorteknapper, 
skjerfringer, nøkkelringer, trykksaker, 
fotografier, skrivesaker og papirvarer, 
klebemidler for papirvarer, trykkete 
publikasjoner, journaler, tidsskrifter, 
magasiner, brosjyrer, kalendere, kataloger, 
almanakker, etiketter og merkelapper, 
notisbøker, bøker, bokomslag, bokmerker, 
trykk, penner, blyanter, etuier for penner eller 
blyanter, bager, bagasje, reisebager, 
fritidsbager, sportsbager, tasker, vesker, 
reisevesker, etuier, ryggsekker, håndbager, 
toalett- og kosmetikkvesker, slipsmapper, 
dokumentmapper, stresskofferter, belter, 
lommebøker, kortholdere, sjekkhefteholdere, 
punger, vesker, spaserstokker, paraplyer og 
parasoller, møbler, innbo, speil og 
bilderammer, skittentøyskurver, 
oppbevaringskasser og esker, puter, 
glassvarer, stentøy, mugger, tallerkener, 
bordservice, glass, porselen, bestikk, 
keramikk, porselen, leirvarer og emaljevarer, 
kjeler og gryter, husgeråd og 
husholdningsbeholdere, såpeskåler og 
såpedispensere, papirholdere, børster, 
kammer og svamper, skåler, boller, vaser og 
plantepotter, lysestaker og lysholdere, 
sengetepper og duker, husholdningslintøy, 
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linduker, sengetøy, dekketøy, duker og 
servietter, puter, putetrekk, putevar, 
ederdunsdyner, dyner, trekk for dyner og 
ederdunsdyner, tepper (quilts), kluter (tissues) 
av tekstil for fjerning av makeup, klær, fottøy, 
hodeplagg, undertøy, dameundertøy, nattøy, 
fritidsklær, soveskjorter, sovebukser, 
sovetopper, pyjamaser, pyjamassett, baby doll 
nattkjoler, nattkjoler, kimonoer, morgenkåper, 
kjoler og badekåper, t-shirts, hettegensere, 
hettejakker, jakker, topper, bukser, 
capribukser, saronger, korte, løse silketrøyer 
med blonder (camisoles), nattkjoler, 
underkjoler, underskjørt, boxershortser, føttøy, 
tøfler, støvler for små barn (booties), sokker, 
hodeplagg, hatter, øyemasker, behåer, 
sportsbehåer, braletter (bralets), bustierer, 
bodysuiter, behåstropper, hekteanordninger 
for justering av størrelsen, behåinnlegg, 
selvklebende støttetape for bruk av behå, 
brystvorteskjuler, underkjoler, underskjørt, 
truser, g-strenger, boylegtruser, bikinier, 
underbukser, boxershortser, hofteholdere, 
strømpeholdere, saronger, strømper, 
strikkevarer (hosiery), strømpebukser, sokker, 
tights, trikoter, bodyer, leggingser, korte, løse 
silketrøyer med blonder (camisoles), 
dameundertøy, neglisjeer, pyjamaser, 
nattkjoler, badekåper, linneter, teddyer, 
sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, caprisett, 
boxersett, kimonoer, t-shirts, topper med bar 
rygg og bånd rundt halsen (halter tops), 
ermeløse topper (tank tops), korte topper (crop 
tops), skjorter, trøyer, bukser, shortser, 
sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, blazere, 
bluser, jakker, kåper, frakker, slacks, drakter, 
dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsgensere, treningsshortser, 
treningsdresser, joggedresser, underbukser, 
undertrøyer, undertøy, badetøy, strandtøy for 
tildekking (beach cover-ups), pannebånd, 
hansker, vanter, skjerf, hatter, caps, slips og 
belter, sko, tøfler, sandaler, booties, 
treningssko og løpesko, leker, spill og leketøy, 
spillkort; sammenføring, til fordel for andre, av 
et utvalg av såper, parfymer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, produkter for personlig 
pleie, stearinlys, solbriller og briller, 
innfatninger og etuier for solbriller og briller, 
solskjermer, øyemasker, smykker, brosjer, 
armbånd, klokker, armbåndsur, hattenåler, 
merker, emblemer, skilt (badges), slagpins, 
mansjettknapper, slipsklyper, slipsnåler, 
slipsspenner, slipsklemmer, krage- og 
skjorteknapper, skjerfringer, nøkkelringer, 
trykksaker, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for papirvarer, trykkete 
publikasjoner, journaler, tidsskrifter, 
magasiner, brosjyrer, kalendere, kataloger, 
almanakker, etiketter og merkelapper, 
notisbøker, bøker, bokomslag, bokmerker, 
trykk, penner, blyanter, etuier for penner eller 
blyanter, bager, kofferter, bagasje, reisebager, 
fritidsbager, sportsbager, tasker, vesker, 
reisevesker, etuier, ryggsekker, håndbager, 
toalett- og kosmetikkvesker, slipsmapper, 
dokumentmapper, stresskofferter, belter, 
lommebøker, kortholdere, sjekkhefteholdere, 
punger, vesker, spaserstokker, paraplyer og 
parasoller, møbler, innbo, speil og 
bilderammer, skittentøyskurver, 
oppbevaringskasser og esker, puter, 
glassvarer, stentøy, mugger, tallerkener, 
bordservice, glass, porselen, bestikk, 
keramikk, porselen, leirvarer og emaljevarer, 
kjeler og gryter, husgeråd og 
husholdningsbeholdere, såpeskåler og 

såpedispensere, papirholdere, børster, 
kammer og svamper, skåler, boller, vaser og 
plantepotter, lysestaker og lysholdere, 
sengetepper og duker, husholdningslintøy, 
linduker, sengetøy, dekketøy, duker og 
servietter, puter, gardiner og tepper, matter, 
gulvtepper, reisetepper, badematter, 
veggtepper (ikke av tekstil), tapeter, putetrekk, 
putevar, laken, ederdunsdyner, dyner, trekk for 
dyner og ederdunsdyner, tepper (quilts), kluter 
(tissues) av tekstil for fjerning av makeup, 
klær, fottøy, hodeplagg, undertøy, 
dameundertøy, nattøy, fritidsklær, 
soveskjorter, sovebukser, sovetopper, 
pyjamaser, pyjamassett, baby doll nattkjoler, 
nattkjoler, kimonoer, morgenkåper, kjoler og 
badekåper, t-shirts, hettegensere, hettejakker, 
jakker, topper, bukser, capribukser, saronger, 
korte, løse silketrøyer med blonder 
(camisoles), nattkjoler, underkjoler, 
underskjørt, boxershortser, føttøy, tøfler, 
støvler for små barn (booties), sokker, 
hodeplagg, hatter, øyemasker, behåer, 
sportsbehåer, braletter (bralets), bustierer, 
bodysuiter, behåstropper, hekteanordninger 
for justering av størrelsen, behåinnlegg, 
selvklebende støttetape for bruk av behå, 
brystvorteskjuler, underkjoler, underskjørt, 
truser, g-strenger, boylegtruser, bikinier, 
underbukser, boxershortser, hofteholdere, 
strømpeholdere, saronger, strømper, 
strikkevarer (hosiery), strømpebukser, sokker, 
tights, trikoter, bodyer, leggingser, korte, løse 
silketrøyer med blonder (camisoles), 
dameundertøy, neglisjeer, pyjamaser, 
nattkjoler, badekåper, linneter, teddyer, 
sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, caprisett, 
boxersett, kimonoer, t-shirts, topper med bar 
rygg og bånd rundt halsen (halter tops), 
ermeløse topper (tank tops), korte topper (crop 
tops), skjorter, trøyer, bukser, shortser, 
sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, blazere, 
bluser, jakker, kåper, frakker, slacks, drakter, 
dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsgensere, treningsshortser, 
treningsdresser, joggedresser, underbukser, 
undertrøyer, undertøy, badetøy, strandtøy for 
tildekking (beach cover-ups), pannebånd, 
hansker, vanter, skjerf, hatter, caps, slips og 
belter, sko, tøfler, sandaler, booties, 
treningssko og løpesko, leker, spill og leketøy, 
spillkort, som gjør forbrukere i stand til på en 
bekvem måte å se og undersøke og kjøpe 
disse varene i en butikk, fra en internettside, 
fra en postordrekatalog eller ved hjelp av 
telekommunikasjon. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261365 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet 2010.09.24 GB 2559575 
(210) Søknadsnr.: 201100262 
(220) Inndato: 2011.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.11 

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

(730) Innehaver: 
 Twofathers Ltd, 12 Castle Street, JE23RT ST HELIER, 

JERSEY, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Kosmetikk, toalettsaker; preparater for håret; 

parfymer og andre parfymerte produkter; 
skumbad, dusjgeleer (shower gel), såper for 
personlig bruk, kroppskremer, kroppsoljer; 
produkter for personlig pleie, nemlig 
etterbarberingsgeleer og lotions, 
antiperspirant, kunstige negler, adstringerende 
midler for ansiktet, adstringerende midler for 
huden, badeolje, kroppsolje, kroppsmaling, 
badeperler (bath beads), badesalt, rouge, 
kroppsglitter, kroppsspray (body mist), 
rensemidler for kroppen, kroppsvann (body 
wash), kroppsskrubbekrem, kroppsgeleer, 
kroppsmousse, kroppspolish, 
eksfolieringsprodukter, 
kroppsbronseringsprodukter, skumbad, 
rensemidler for ansiktet, cologne, 
bomullspinner, kroppskremer, 
neglebåndskremer, øyekremer, ansiktskremer, 
håndkremer, fotkremer, deodoranter, 
eksfolieringsprodukter for hud, øyegeleer, 
øyemakeupblyanter, øyenskygge, eyeliner, 
ansiktsspray (face mist), ansiktsskrubbekrem, 
ansiktsvann (face toner), foundation, parfymert 
body splash, parfymert kroppsspray, 
hårbalsam, hårfarger, hårglitter, hårglansvask, 
hårsjampo, hårfjerningskremer, hårspray, 
hårstylingsgeleer, hårstylingsmousse, 
kroppslotion, håndlotion, ansiktslotion, 
fotlotion, leppepomade, lipp gloss, 
leppemakeupblyanter, leppestift, flytende 
øyenskygge, lip liner, leppeblyant, 
kroppsmakeup, ansiktsmakeup, 
makeupfjerner, mascara, massasjekrem, 
massasjeoljer, neglekorrigeringspenner, 
neglelakk, neglelakkfjerner, ikke-medisinsk stift 
for behandling av problemhud (non medicated 
blemish stick), ikke-medisinsk 
ansiktsrensemiddel, ikke-medisinsk spray, 
ikkemedisinsk massasjesalve, 
oljeabsorberende ark for huden (oil blotting 
sheets for the skin), parfyme, sjampo, 
kroppspudder, ansiktspudder, fotpudder, 
pimpsteiner, rouge, barberingskrem, 
saltskrubbemidler for huden, dusjgelé og -
krem, hudbronseringskrem, kroppssåpe, 
ansiktssåpe, håndsåpe, solkrem med høy 
solfaktor (sun block) for kroppen og ansikt, 
solkrem (suntan lotion) for kroppen, solkrem 
(suntan lotion) for ansiktet, selvbruningskrem 

for kroppen, selvbruningskrem for ansiktet, pre 
sol bruningskrem for kroppen, pre sol 
bruningskrem for ansiktet, post sun 
bruningskrem for ansiktet, post sun 
bruningskrem for kroppen, talkum; orange 
sticks for negler 

Klasse:4 Stearinlys, duftlys; belysningsmidler, talgspirer, 
nattlys, veker og lampeolje. 

Klasse:9 Solbriller og briller; innfatninger og etuier for 
solbriller og briller; solskjermer, øyemasker. 

Klasse:14 Smykker og uekte smykker; brosjer; armbånd; 
gjenstander laget av edle metaller eller belagt 
med dette; smykkeskrin av edelt metall; 
klokker, ur og armbåndsur; stoppeklokker; 
klokkeremmer og lenker til armbåndsur; 
hattenåler, merker, emblemer, skilt (badges), 
slagpins, mansjettknapper, slipsklyper, 
slipsnåler, slipsspenner, slipsklemmer; krage- 
og skjorteknapper; skjerfringer; nøkkelringer; 
deler og tilbehør til alle de foran nevnte varer. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer; plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser); konvolutter; 
trykkete publikasjoner; journaler, tidsskrifter, 
magasiner; periodiske skrifter; brosjyrer; 
kalendere; kataloger; almanakker; etiketter og 
merkelapper; fotoalbum; postkort; 
gratulasjonskort; innpaknings- og 
emballasjemateriale; notisbøker, bøker; 
bokomslag; bokmerker; trykk; penner; 
blyanter; etuier for penner eller blyanter. 

Klasse:18 Varer laget av lær eller imitert lær; kofferter og 
reisebager; bagasje, reisebager, fritidsbager, 
sportsbager, tasker, vesker, reisevesker, 
etuier, ryggsekker, håndbager; toalett- og 
kosmetikkvesker; slipsmapper; 
dokumentmapper, stresskofferter; belter; 
lommebøker, kortholdere, sjekkhefteholdere, 
punger, vesker; spaserstokker, paraplyer og 
parasoller. 

Klasse:20 Møbler; innbo; speil og bilderammer; 
skittentøyskurver; oppbevaringskasser og 
esker; puter; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

Klasse:21 Glassvarer; stentøy; mugger; tallerkener; 
bordservice, glass, porselen, bestikk; 
keramikk, porselen, leirvarer og emaljevarer; 
dekorative gjenstander; kjeler og gryter; 
husgeråd og husholdningsbeholdere; 
såpeskåler og såpedispensere; papirholdere; 
børster, kammer og svamper; skåler, boller, 
vaser og plantepotter; lysestaker og 
lysholdere. 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer; sengetepper og 
duker, husholdningslintøy; linduker; sengetøy; 
dekketøy, duker og servietter; puter, gardiner 
og tepper; putetrekk; putevar; laken; håndklær; 
ederdunsdyner; dyner; trekk for dyner og 
ederdunsdyner; tepper (quilts); badematter; 
servietter; ansiktshåndklær; vaskekluter; kluter 
(tissues) av tekstil for fjerning av makeup. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; klesplagg for damer 
og jenter; undertøy, dameundertøy, nattøy, 
fritidsklær; soveskjorter, sovebukser, 
sovetopper, pyjamaser, pyjamassett, baby doll 
nattkjoler, nattkjoler; kimonoer, morgenkåper, 
kjoler og badekåper; t-shirts, hettegensere, 
hettejakker, jakker, topper, bukser, 
capribukser, saronger; korte, løse silketrøyer 
med blonder (camisoles), nattkjoler, 
underkjoler, underskjørt, boxershortser; føttøy, 
tøfler, støvler for små barn (booties), sokker; 
hodeplagg, hatter; øyemasker; klær, nemlig 
behåer, sportsbehåer, braletter (bralets), 
bustierer, bodysuiter, behåtilbehør, nemlig 
behåstropper, hekteanordninger for justering 
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av størrelsen, behåinnlegg, selvklebende 
støttetape for bruk av behå, brystvorteskjuler; 
underkjoler, underskjørt, truser, g-strenger, 
boylegtruser, bikinier, underbukser, 
boxershortser, hofteholdere, strømpeholdere, 
saronger, strømper, strikkevarer (hosiery), 
strømpebukser, sokker, tights, trikoter, bodyer, 
leggingser, korte, løse silketrøyer med blonder 
(camisoles), dameundertøy, neglisjeer, 
pyjamaser, nattkjoler, badekåper, linneter, 
teddyer, sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, 
caprisett, boxersett, kimonoer, t-shirts, topper 
med bar rygg og bånd rundt halsen (halter 
tops), ermeløse topper (tank tops), korte 
topper (crop tops), skjorter, trøyer, bukser, 
shortser, sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, 
blazere, bluser, jakker, kåper, frakker, slacks, 
drakter, dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsshortser, treningsdresser, 
joggedresser, underbukser, undertrøyer, 
undertøy, badetøy, strandtøy for tildekking 
(beach coverups), pannebånd, hansker, 
vanter, skjerf, hatter, caps, slips og belter; 
damefottøy, nemlig sko, tøfler, sandaler, 
booties, treningssko og løpesko. 

Klasse:28 Leker, spill og leketøy; småting i form av 
suvenirer; spillkort; deler og tilbehør til alle de 
foran nevnte varer. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse av bedrifter; bistand ved 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
markedsføring; markedsføringstjenester; 
detaljhandelvirksomhet og online 
detaljhandelvirksomhet forbundet med salg av 
såper, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann, produkter for personlig pleie, 
stearinlys, solbriller og briller, innfatninger og 
etuier for solbriller og briller, solskjermer, 
øyemasker, smykker, brosjer, armbånd, 
klokker og armbåndsur, hattenåler, merker, 
emblemer, skilt (badges), slagpins, 
mansjettknapper, slipsklyper, slipsnåler, 
slipsspenner, slipsklemmer, krage- og 
skjorteknapper, skjerfringer, nøkkelringer, 
trykksaker, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for papirvarer, trykkete 
publikasjoner, journaler, tidsskrifter, 
magasiner, brosjyrer, kalendere, kataloger, 
almanakker, etiketter og merkelapper, 
notisbøker, bøker, bokomslag, bokmerker, 
trykk, penner, blyanter, etuier for penner eller 
blyanter, bager, bagasje, reisebager, 
fritidsbager, sportsbager, tasker, vesker, 
reisevesker, etuier, ryggsekker, håndbager, 
toalett- og kosmetikkvesker, slipsmapper, 
dokumentmapper, stresskofferter, belter, 
lommebøker, kortholdere, sjekkhefteholdere, 
punger, vesker, spaserstokker, paraplyer og 
parasoller, møbler, innbo, speil og 
bilderammer, skittentøyskurver, 
oppbevaringskasser og esker, puter, 
glassvarer, stentøy, mugger, tallerkener, 
bordservice, glass, porselen, bestikk, 
keramikk, porselen, leirvarer og emaljevarer, 
kjeler og gryter, husgeråd og 
husholdningsbeholdere, såpeskåler og 
såpedispensere, papirholdere, børster, 
kammer og svamper, skåler, boller, vaser og 
plantepotter, lysestaker og lysholdere, 
sengetepper og duker, husholdningslintøy, 
linduker, sengetøy, dekketøy, duker og 
servietter, puter, putetrekk, putevar, 
ederdunsdyner, dyner, trekk for dyner og 
ederdunsdyner, tepper (quilts), kluter (tissues) 
av tekstil for fjerning av makeup, klær, fottøy, 
hodeplagg, undertøy, dameundertøy, nattøy, 
fritidsklær, soveskjorter, sovebukser, 

sovetopper, pyjamaser, pyjamassett, baby doll 
nattkjoler, nattkjoler, kimonoer, morgenkåper, 
kjoler og badekåper, t-shirts, hettegensere, 
hettejakker, jakker, topper, bukser, 
capribukser, saronger, korte, løse silketrøyer 
med blonder (camisoles), nattkjoler, 
underkjoler, underskjørt, boxershortser, føttøy, 
tøfler, støvler for små barn (booties), sokker, 
hodeplagg, hatter, øyemasker, behåer, 
sportsbehåer, braletter (bralets), bustierer, 
bodysuiter, behåstropper, hekteanordninger 
for justering av størrelsen, behåinnlegg, 
selvklebende støttetape for bruk av behå, 
brystvorteskjuler, underkjoler, underskjørt, 
truser, g-strenger, boylegtruser, bikinier, 
underbukser, boxershortser, hofteholdere, 
strømpeholdere, saronger, strømper, 
strikkevarer (hosiery), strømpebukser, sokker, 
tights, trikoter, bodyer, leggingser, korte, løse 
silketrøyer med blonder (camisoles), 
dameundertøy, neglisjeer, pyjamaser, 
nattkjoler, badekåper, linneter, teddyer, 
sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, caprisett, 
boxersett, kimonoer, t-shirts, topper med bar 
rygg og bånd rundt halsen (halter tops), 
ermeløse topper (tank tops), korte topper (crop 
tops), skjorter, trøyer, bukser, shortser, 
sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, blazere, 
bluser, jakker, kåper, frakker, slacks, drakter, 
dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsshortser, treningsdresser, 
joggedresser, underbukser, undertrøyer, 
undertøy, badetøy, strandtøy for tildekking 
(beach coverups), pannebånd, hansker, 
vanter, skjerf, hatter, caps, slips og belter, sko, 
tøfler, sandaler, booties, treningssko og 
løpesko, leker, spill og leketøy, spillkort; 
sammenføring, til fordel for andre, av et utvalg 
av såper, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann, produkter for personlig pleie, 
stearinlys, solbriller og briller, innfatninger og 
etuier for solbriller og briller, solskjermer, 
øyemasker, smykker, brosjer, armbånd, 
klokker, armbåndsur, hattenåler, merker, 
emblemer, skilt (badges), slagpins, 
mansjettknapper, slipsklyper, slipsnåler, 
slipsspenner, slipsklemmer, krage- og 
skjorteknapper, skjerfringer, nøkkelringer, 
trykksaker, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for papirvarer, trykkete 
publikasjoner, journaler, tidsskrifter, 
magasiner, brosjyrer, kalendere, kataloger, 
almanakker, etiketter og merkelapper, 
notisbøker, bøker, bokomslag, bokmerker, 
trykk, penner, blyanter, etuier for penner eller 
blyanter, bager, kofferter, bagasje, reisebager, 
fritidsbager, sportsbager, tasker, vesker, 
reisevesker, etuier, ryggsekker, håndbager, 
toalett- og kosmetikkvesker, slipsmapper, 
dokumentmapper, stresskofferter, belter, 
lommebøker, kortholdere, sjekkhefteholdere, 
punger, vesker, spaserstokker, paraplyer og 
parasoller, møbler, innbo, speil og 
bilderammer, skittentøyskurver, 
oppbevaringskasser og esker, puter, 
glassvarer, stentøy, mugger, tallerkener, 
bordservice, glass, porselen, bestikk, 
keramikk, porselen, leirvarer og emaljevarer, 
kjeler og gryter, husgeråd og 
husholdningsbeholdere, såpeskåler og 
såpedispensere, papirholdere, børster, 
kammer og svamper, skåler, boller, vaser og 
plantepotter, lysestaker og lysholdere, 
sengetepper og duker, husholdningslintøy, 
linduker, sengetøy, dekketøy, duker og 
servietter, puter, gardiner og tepper, matter, 
gulvtepper, reisetepper, badematter, putetrekk, 



registrerte varemerker 2011.09.12 - 37/11

 

49 
 

putevar, laken, ederdunsdyner, dyner, trekk for 
dyner og ederdunsdyner, tepper (quilts), kluter 
(tissues) av tekstil for fjerning av makeup, 
klær, fottøy, hodeplagg, undertøy, 
dameundertøy, nattøy, fritidsklær, 
soveskjorter, sovebukser, sovetopper, 
pyjamaser, pyjamassett, baby doll nattkjoler, 
nattkjoler, kimonoer, morgenkåper, kjoler og 
badekåper, t-shirts, hettegensere, hettejakker, 
jakker, topper, bukser, capribukser, saronger, 
korte, løse silketrøyer med blonder 
(camisoles), nattkjoler, underkjoler, 
underskjørt, boxershortser, føttøy, tøfler, 
støvler for små barn (booties), sokker, 
hodeplagg, hatter, øyemasker, behåer, 
sportsbehåer, braletter (bralets), bustierer, 
bodysuiter, behåstropper, hekteanordninger 
for justering av størrelsen, behåinnlegg, 
selvklebende støttetape for bruk av behå, 
brystvorteskjuler, underkjoler, underskjørt, 
truser, g-strenger, boylegtruser, bikinier, 
underbukser, boxershortser, hofteholdere, 
strømpeholdere, saronger, strømper, 
strikkevarer (hosiery), strømpebukser, sokker, 
tights, trikoter, bodyer, leggingser, korte, løse 
silketrøyer med blonder (camisoles), 
dameundertøy, neglisjeer, pyjamaser, 
nattkjoler, badekåper, linneter, teddyer, 
sovetrøyer, sovebukser, baby dolls, caprisett, 
boxersett, kimonoer, t-shirts, topper med bar 
rygg og bånd rundt halsen (halter tops), 
ermeløse topper (tank tops), korte topper (crop 
tops), skjorter, trøyer, bukser, shortser, 
sweatere, capribukser, skjørt, kjoler, blazere, 
bluser, jakker, kåper, frakker, slacks, drakter, 
dresser, jeans, undertrøyer, vester, 
treningsbukser, joggebukser, gensere, 
treningsgensere, treningsshortser, 
treningsdresser, joggedresser, underbukser, 
undertrøyer, undertøy, badetøy, strandtøy for 
tildekking (beach cover-ups), pannebånd, 
hansker, vanter, skjerf, hatter, caps, slips og 
belter, sko, tøfler, sandaler, booties, 
treningssko og løpesko, leker, spill og leketøy, 
spillkort, som gjør forbrukere i stand til på en 
bekvem måte å se og undersøke og kjøpe 
disse varene i en butikk, fra en internettside, 
fra en postordrekatalog eller ved hjelp av 
telekommunikasjon. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261366 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet 2010.12.09 US 85/194,506 
(210) Søknadsnr.: 201103401 
(220) Inndato: 2011.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.22 

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

 Under Armour Inc, 1020 Hull Street, MD21230 
BALTIMORE, US 

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

NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

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

ikke opptatt i andre klasser. 
Klasse:35 Detaljhandel, herunder online og mobil 

detaljhandel med ovennevnte varer i klasse 
18, 25 og 28. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261367 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201102921 
(220) Inndato: 2011.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.11 

SMITH'S AMERICAN 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 JLB Marketing Inc, NY GREAT NECK, US 
(740) Fullmektig: 

 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 
OSLO, NO 

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

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261368 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103429 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

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

 SCA ULVEN DA, Bårdsetveien 90, 2390 MOELV, 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   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261369 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103439 
(220) Inndato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

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

(730) Innehaver: 
 Reebok International Ltd, 4th Floor, 11/12 Pall Mall, 

SW1Y5LU LONDON, GB 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
NO 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261370 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103131 
(220) Inndato: 2011.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.16 

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

(730) Innehaver: 
 Kvikkfisk AS, Vårstigen 1, 1440 DRØBAK, NO 

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

konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, 
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
og fett.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261371 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201006908 
(220) Inndato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

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

 Jens Poulsen Holding APS, Søbjergvej 56, 7430 
IKAST, DK 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær for kvinner. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261372 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201101712 
(220) Inndato: 2011.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.14 

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

(730) Innehaver: 
 Moon Eyes USA Inc, 10820 South Norwalk Boulevard, 

CA90670 SANTA FE SPRINGS, US 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Måleapparater og -utstyr, taksameter og 

takometer for instrumentpaneler til 
motorkjøretøy; beskyttelses- eller 
sikkerhetshjelmer. 

Klasse:12 Motordeksler, braketter til drivstofftanker, 
fotpedaler, instrumentpaneler, hjul, hjulkapsler, 
hjulnaver, ratt, ventilløftere, ventilfjærer, 
drivstoffinnsprøytingssystemer og 
lukkemekanismer for bilpanser, alt til bruk for 
kjøretøy. 

Klasse:14 Nåler (jewelry pins) til frakkeoppslag, 
knapphull, hatter og jakker. 

Klasse:16 Overføringsbilder, dekalkering og 
klistremerker. 

Klasse:25 Klær, nemlig skjorter, trøyer, shorts, hetter, 
caps, forklær, skjørt, jakker, hatter, luer, slips 
og sko. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261373 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010936 
(220) Inndato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

Dr. Grønningen 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Grenland Friteater, Huken 5, 3921 PORSGRUNN, NO 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 
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:41 Underholdning, teater, events, konserter, 
musikaler, produksjon av Tv-serier og filmer 
(kortfilm, spillefilm). 

Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; kontroll og 
sertifiseringstjenester relatert til miljømerking, 
miljøveiledning, veiledning for innkjøpere, 
miljøsertifisering, konsulenttjenester innen 
miljø, forskning i forbindelse med miljøvern, 
konsulenttjenester i forbindelse med 
energisparing, kvalitetskontroll, sertifisering, 
materialtesting, tekniske prosjektstudier, 
rådgivning vedrørende bygging, planlegging 
vedrørende bygging, undervannsforskning, 
geologiske undersøkelser, tekstiltesting, 
emballasjedesign, industrielt design, arkitekter, 
interiørarkitekter, ingeniørvirksomhet, 
motedesigntjenester, informasjonstjeneste. 

Klasse:45 Lisensiering 
(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261374 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103198 
(220) Inndato: 2011.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.20 

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

 JOBCONNECT AS, Holmengrenda 15B, 0771 OSLO, 
NO 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, arbeidsformidling og 
arbeidskontor både for bedrifter og 
arbeidssøkere, konsultasjon for bedrifts- eller 
forretningsledelse, bedriftsundersøkelser, 
forretningsevaluering, konsulentvirksomhet i 
forbindelse med personaladministrasjon og 
rekruttering, vikartjenester, engasjementer, 
arbeidsutleie, jobbrekrutteringsvirksomhet, 
personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter, tjenester for å kartlegge 
jobbsøkeres ferdigheter, bistand i forbindelse 
med outsourcing av arbeidskraft og 
rasjonalisering av virksomheter 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter, organisering av 
utdannelsesvirksomhet og 
opplæringsvirksomhet, seminarer og kurs for 
utdannelse og opplæring både for grupper og 
individer 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer, analysering 
av datasystemer, programmering av 
datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer og software, design av 
computersystemer, installasjon av 
dataprogrammer, konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media, 
konvertering av dataprogrammer, 
konsulenttjenester innen dataprogramvare 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261375 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201103199 
(220) Inndato: 2011.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.18 

Mr. Sandless 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Daniel Prasalowicz, 2970 Concord road, PA19014 
ASTON, US 

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

TRONDHEIM, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet, rengjøring av 
bygninger; nedsliping og pussing av interiør; 
sandblåsing.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261376 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet Ingen 
(210) Søknadsnr.: 201010610 
(220) Inndato: 2010.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.14 

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

 Austin Powder Co, 25800 Science Park Drive, 
OH44122 CLEVELAND, US 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:13 Sprengstoff, herunder usensibiliserte 
emulsjoner/oksidanter, nemlig sprengstoff til 
bruk i steinbrudd og gruver, på anleggs- og 
byggeplasser, og ved seismiske 
undersøkelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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(111) Reg.nr.: 261377 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.12 GB 2544564 
(210) Søknadsnr.: 201010410 
(220) Inndato: 2010.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.12 

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

(730) Innehaver: 
 Stonearth Interiors Ltd, Unit 2 Centurion Way, Riverside 

Business Park, NG21RW NOTTINGHAM, GB 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Propper av metall for utslagsvasker; propper 

av metall for vaskeservanter; 
vaskeservantpropper; servantpropper av ikke-
metalliske materialer.  

Klasse:11 Servantbatterier (kraner); servant tappeventil 
til vasker; tappekran til håndvask; 
baderomsservanter (deler av 
sanitærinnstallasjoner); 
baderomsinnredninger; baderomsmøbler 
(sanitærutstyr); baderomsinstallasjoner; 
utslagsvasker til baderom; vaskeservanter til 
baderom; tappekraner til bad; bidet kraner; 
armatur for servanter; innredninger for 
baderom; baderomsarmatur; armatur for 
vannutslipp fra håndvaskservanter; 
toalettservanter; belysningsapparatur for 
installasjon som integrert del av 
kjøkkenmøbler; blandebatterier (tappekraner); 
blandebatterier for vannrør; blandekraner 
(tappekraner); baderomsservanter på sokler; 
baderomsutslagsvasker på sokler; 
sanitærutløpsarmatur og sluk; dusjkar; 
dusjkraner; utslagsvasker; deler til 
utslagsvasker (annet enn møbler); rustfrie 
stålvasker; støtte til vaskeservanter; 
tappekraner; toalettkomponenter i form av 
vaskeservanter tilpasset 
vannforsyningsinstallasjoner; 
toalettkomponenter med innkorporerte 
servanter (tilkoblet vannforsyning); 
vaskeservanter (deler til sanitærinstallasjoner); 
håndvaskeservanter (deler til 
sanitærinstallasjoner); avløpsrør for servanter; 
avløpsarmatur for servanter; vannkraner; 
utslagsvask og kjøkkenkumenheter 
(kjøkkenmøbler).  

Klasse:19 Baderomsfliser (ikke av metall); keramiske 
gulvfliser; keramiske fliser; keramiske fliser til 
gulvbekledning; keramiske fliser til 
veggbekledning; keramiske fliser til utvendige 
gulv; keramiske fliser til utvendige vegger; 
keramiske fliser til gulv i bygninger; keramiske 
fliser til innvendige gulv; keramiske fliser til 
innvendige vegger; keramiske veggfliser; 
dekorative keramiske fliser til gulv; dekorative 
keramiske fliser til vegger; dekorative 
keramiske fliser til benkeplater; stentøysfliser; 
gulvfliser (ikke av metall) til bygningsbruk; 
gulvfliser (ikke av metall); gulvbeleggsfliser 
(ikke av metall); glassfliser; kjøkkenfliser (ikke 
av metall); laminerte fliser (ikke av metall) til 
skillevegger; laminerte fliser (ikke av metall) til 
overflater; laminerte fliser for vegger; 
mosaikkfliser; permeable fliser (ikke av metall); 
gangfliser (ikke av metall); hyllerammer, ikke 

av metall (annet enn møbler); stenskiferfliser; 
stenfliser; keramiske gulvfliser; keramiske 
veggfliser; fliser (ikke av metall) til dekorasjon; 
gulvfliser (ikke av metall); fliser (parkett); fliser 
av keramikk; fliser av marmor; fliser av 
porselen; fliser av skifer; fliser (ikke av metall); 
veggbekledningsfliser (ikke av metall); 
veggbekledningsfliser av keramikk; speilfliser; 
speilfliser for oppsetting på vegger.  

Klasse:20 Apparater til oppbevaring av varer (møbler); 
møbelartikler til bruk av barn; 
møbelgjenstander for salg som byggesett; 
møbelgjenstander med skuffer; 
møbelgjenstander; servantskap; 
baderomskabinett; baderomskap; 
baderomsinnredninger i form av møbler; 
baderomsmøbler; baderomsspeil; 
soveromsmøbler; benker (møbler); skrivebord 
(møbler); skap i form av møbel; rottingmøbler; 
stoler i form av møbler; klesskapsinnredninger 
(deler av møbler); håndkleskap (møbler) 
tørkestativer (møbler); garderobestativ, 
knaggrekker (møbler); barkomponenter 
(møbler); benkeplater til bruk sammen med 
utslagsvasker og kjøkkenkummer; skap i form 
av møbler; speilskap; stativer til skrivebord 
(møbler); skrivebord (møbler); cd-skap 
(møbler); delevegger i form av møbler; 
hjemmemøbler; hjemmemøbler av tre; 
dørbeslag av plast; dørbeslag av stentøy; 
dørbeslag av tre; dører til møbler; dører av 
glass til møbler; dører av metall til møbler; 
dører av ikke-metalliske materialer til møbler; 
dører av plast til møbler; dører av tre til 
møbler; kommoder (møbler); arkivskap i form 
av møbler; innbyggingsmøbler til soverom; 
innbyggingsmøbler; innbyggingsmøbler til 
kjøkken; speilrammer; møbler; møbelskap; 
møbler til spedbarn; baderomsmøbler; 
barnemøbler; møbler til vinterhaver; møbler til 
hjemmebruk; kjøkkenmøbler; møbler til 
sanitære formål; møbler til å sitte på; 
oppbevaringsmøbler; butikkmøbler; 
soveromsmøbler; møbler til omslutting av 
sanitære apparater; hjemmemøbler; 
stuemøbler; salongmøbler; møbler til bruk i 
drivhus; møbler til baderommet; møbler til bruk 
i skur; møbler til oppbevaring av 
fjernsynsapparater; møbler til oppbevaring av 
videoapparater; møbler til bruk på terrasser; 
møbler med innbygde senger; møbler laget av 
tre; møbler laget hovedsaklig av glass; møbler 
av metall; møbler av plast til baderom; 
møbelpaneler; møbelskillevegger av tre; 
møbelreoler; møbelhyller; møbelstøttere (ikke 
av metall); møbelenheter; møbelenheter 
bestående av bord og sitteenheter; 
møbelenheter til kjøkken; møbler polstret med 
lær eller lærimitasjon; hagemøbler; 
hagemøbler laget av aluminium; hagemøbler 
laget av metall; havemøbler fremstilt av tre; 
hengeoppbevaringsstativ (møbler); hattehyller 
(møbler); høydejusterbare kjøkkenmøbler; 
barkrakker (møbler); husholdsmøbler; 
innemøbler; integrerte møbler; 
kjøkkenutstillingsenheter; kjøkkenmøbler; 
kjøkkenmøbler solgt som en helhet; 
kjøkkenelementer; sett av deler (solgt som en 
enhet), som kan settes sammen til 
møbelgjenstander; sett med deler (solgt som 
en enhet), som kan settes sammen til møbler; 
laminerte plater (ikke av metall) til møbler; 
laminerte benkeplater (ikke av metall) til 
møbler; lærmøbler; brevhyller (møbler); 
linskap (møbler); arkiv til oppbevaring av 
blader (møbler); speilrammer; stativ til speil; 
håndholdte speil (toalettspeil); speil; speil i 
form av møbler; modulbaserte toalettmøbler; 
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modulskrivebord (møbler); 
modulmøbelenheter til som arbeidsplasser; 
reolmoduler (møbler) til oppbevaring av 
videokassetter; modulhyller (møbler); 
formstøpte møbeldeler laget av trefibermatter; 
listverk til møbler; flyttbare skillevegger 
(møbler); flyttbare skjenner (møbler); møbler til 
barnerom; møbler for bruk av barn; møbler for 
bruk av spedbarn; utendørsmøbler; 
skillevegger i form av møbler; skillevegger av 
træ (møbler); terrassemøbler; 
oppbevaringsenheter på sokkel (møbler); 
sokkelenheter (møbler); sokler (møbler); 
potetbinger (møbler); prefabrikkerte hyller 
(møbler); reoler (møbler); oppbevaringsreoler 
(møbler) hovedsakelig laget av tre; reoler i 
form av møbler laget av ikke-metalliske 
materialer; reoler i form av møbler, laget av 
metall; romdelerpaneler (møbler); skjermer 
(møbler); skjermer til bruk som skjermvegger 
(møbler); skjermer i form av møbler til bruk 
som romdelere; hyller (møbler); 
barneromshyller (møbler); hyller til arkivskap 
(møbler); hyller i form av møbler; hyller av 
metall (møbler); hyller av ikke-metalliske 
materialer (møbler); reolsystemer (møbler); 
reolsystemer laget av metall (møbler); 
ettbladsskillevegg (møbler); løse 
beskyttelsesmatter til å legge i bunnen av 
utslagsvasker og kjøkkenkummer; 
lamellmøbler; skyvedelere (skillevegger i form 
av møbler) til rom; skyvedører til møbler; 
sorteringsmoduler (møbler) i form av reoler; 
romdelere (møbler); møbler som kan stables; 
skap til skrivesaker; (møbler); trappestoler 
(møbler); apparater til oppbevaring (møbler); 
oppbevaringskurver (møbler); 
oppbevaringsbokser (møbler); 
oppbevaringskap (møbler); 
oppbevaringskasser (møbler); skape til 
oppbevaring (møbler); oppbevaringsskuffer 
(møbler); oppbevaringsinnretninger (møbler); 
oppbevaringsmøbler; 
oppbevaringsinstallasjoner (møbler); 
oppbevaringsmoduler (møbler); 
oppbevaringsskinner (møbler); 
oppbevaringshyller (møbler); 
oppbevaringsenheter (møbler); polstrede 
møbler; møbelgrupper; støttestativer (møbler); 
svingstativer (møbler); bord i form av møbler; 
telefonstativer (møbler); tredelte 
møbelgrupper; håndkleskap (møbler); 
forvandlingsbare møbler; understell (møbler); 
rullebord (møbler); møbelelementer; polstrede 
møbler; toalettmøbelenheter; 
toalettmøbelenheter egnet til å støtte en 
håndvaskeservant; toalettmøbelenhet med 
håndvaskeservant (ikke tilsluttet 
vannforsyning); veggspeil; veggdelere 
(møbler); veggskjerming for kontorer (møbler); 
vegghyllemøbler; veggenheter (møbler); 
vaskeservanter (møbler); søppelkasser 
(møbler); vindusmøbler (ikke av metall); 
vinstativ (møbler); underlag av trefiber til 
formstøpte møbeldeler; treinnfatninger 
(møbler) til elektriske apparater; treinnfatninger 
(møbler) til elektroniske apparater; trepaneler 
til møbler; møbler av tre; treplater til møbler; 
møbeldeler av tre; reoler av træ (møbler); 
hyller av træ (møbler); arbeidsbord; 
arbeidsstasjoner (møbler); arbeidsstasjoner 
(møbler) med oppbevaringsplass; 
arbeidsstasjoner (møbler) med arbeidsflater; 
arbeidsflater i form av møbler; benkeplater 
(møbler); persienner av vevd tre (møbler); 
komplette sett av baderomsmøbler; speildører 
(for møbler); romdelere (møbler); vegghyller i 
ulike størrelser, av sten eller tre.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261378 
(151) Reg.dato.: 2011.09.07 
(300) Søknadsprioritet 2011.01.17 US 85/218,933 
(210) Søknadsnr.: 201103200 
(220) Inndato: 2011.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.18 

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

 TomTom International BV, Rembrandtplein 35, 1017CT 
AMSTERDAM, NL 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Nedlastbare applikasjoner for visualisering i 
form av grafisk representasjon av mennesker, 
steder og ting på et eller flere geografiske 
steder på en eller flere plasser eller over en 
tidsperiode.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.09.12 
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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: 0456579 
(151) Int.reg.dato: 1980.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201106507 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.09 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUKAS 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Dr Fr Schoenfeld GmbH & Co, 40, Harffstrasse, 40591 
DÜSSELDORF, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Moistening agents, dehydration accelerators 

and retarders; raw natural resins, (in powder, 
granular or liquid form); products for 
renovations, crystalline varnish work, 
patinating and gilding, namely synthetic-resin 
solutions, waterborne synthetic resin 
adhesives, adhesive solutions; colour 
brightening products, adhesive pastes; 
unprocessed synthetic resins (in powder, 
granular or liquid form) for making resin 
solutions; frame accessories, namely glue; 
fixatives. 

Klasse:2 Paints for artists, especially oil colours, colours 
for painting on fabrics, water colours, fine 
tempera gouaches, colours for shading and 
wash effects, metallic wetting colours made 
out of a crushed metal powder paste; acrylic 
paints, alkyd resin varnishes; priming coats 
and secondary products for priming coats, 
solvents and thinners; painting products; solid 
and liquid natural resins; fixatives and 
varnishes; products for renovations, crystalline 
varnish work, patinating and gilding, namely 
natural resin solutions, lacquers, pigmented 
resin solutions, special patinating lacquers 
mixed with pigmented oil colours; binders, 
namely solutions of natural resins in solvents, 
in solvents mixed with fatty oils or natural 
glues, in dispersions or in emulsions; clear 
lacquers; raw natural resins in powder, 
granulate or liquid form for the manufacture of 
resin solutions; dispersions made up of solid 

sealing materials, especially of resin pigments 
and particles, complete paint sets. 

Klasse:4 Fatty oils. 
Klasse:16 Painting canvas, painting boards, coloured or 

black and white prints as painting stencils, 
painting supports of wood, cardboard, paper, 
metal, mineral materials, namely roughcast 
and plaster; paintbrushes, painting 
accessories, namely blocks, palettes of 
synthetic, metal and wood, cups, clips for 
canvas, charcoal pencils, colour blending 
stencils, books used for painting instructions, 
paint easels, coloured pencils, complete paint 
sets. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0508682 
(151) Int.reg.dato: 1986.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201003259 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOMINGO 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Gryson NV, Nijverheidsstraat 3 , 8650 HOUTHULST, 
Nederland (NL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:34 Smoking tobacco. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 0907059 
(151) Int.reg.dato: 2006.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.11.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201106508 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.09 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

SASSA 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sassa Moden GmbH Underwear fashion, 
Mauchentalstrasse 71, 72574 BAD URACH, Tyskland 
(DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0934020 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201106509 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.09 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lutz GmbH & Co KG, Wuppertaler Str. 251-255, 42653 

SOLINGEN, Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Blades and knives of parts of machine tools; 
knives and blades of parts of machines. 

Klasse:8 Blades of metal manufactured industrially, side 
arms (other than firearms); razor blades, 
cutlery, including knives and knife blades 
manufactured industrially, these knives and 
blades not as parts of machines; blades and 
knives for hand tools for workers. 

Klasse:10 Surgical cutlery; knives for surgical use. 
Klasse:16 Folding knives, paper cutters, scrapers 

(erasers for office use). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 0934330 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201106510 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.09 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

mixed chicks 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mixed Chicks LLC, 21208 Vanowen Street, CA91303 
CANOGA PARK, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Hair care products, namely, shampoo and 

conditioners, hair rinses being shampoo and 
conditioners. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0960519 
(151) Int.reg.dato: 2008.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.02.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201106511 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.09 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

GREENWHEEL 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Shenzhen Greenwheel Electric Vehicle Co Ltd, The 4-
7th buildings of Youbang the Second Industrial Zone, 
Tangming Road, Tianliao Block, Gongming Office, 
Guangming New District SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Automobiles; electric vehicles; cleaning 

trolleys; military vehicles for transport; vehicles 
for locomotion by land, air, water or rail; fork lift 
trucks; cycle cars; camping cars; motor 
homes; sports cars. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 0961545 
(151) Int.reg.dato: 2008.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200806580 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.29 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

i2 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Gordon Murray Design Ltd, Wharfside, Broadford Park, 
GU48EP SHALFORD, SURREY, United Kingdom (GB) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Internal combustion engines, parts and fittings 

therefor. 
Klasse:12 Motor land vehicles; automobiles and parts 

thereof; tyres for motor vehicles; wheels for 
motor vehicles; bicycles; motorcycles; vans. 

Klasse:28 Scale model vehicles; sporting articles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0984369 
(151) Int.reg.dato: 2008.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.09.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201106512 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.09 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MFH Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, Teréz 

Krt. 11, 1067 BUDAPEST, Ungarn (HU) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, colorants, namely, colored toilet 
bowl detergents, hair dyes, hair colorants, 
shower gel, bubble bath, body splash, body 
lotion, body talc, hand and body cream, 
cosmetics, namely, non medicated bath 
preparations, bath salts not for medical 
purposes, shampoos, hair spray, hair waving 
preparations, make-up, make-up removing 
preparations, cosmetics, namely, non 
medicated skin care preparations, cleansing 
milk for toilet purposes, deodorants for 
personal use. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:35 Mail order, online retail store and retail store 

services in the field of soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, colorants 
for toilet purposes, hair dyes, hair colorants, 
shower gel, bubble bath, body splash, body 
lotion, body talc, hand and body cream, 
cosmetic preparations for baths, bath salts, not 
for medical purposes, shampoos, hair spray, 
hair waving preparations, make-up, make-up 
removing preparations, cosmetic preparations 
for skin care, cleansing milk for toilet purposes, 
deodorants for personal use, clothing, namely, 
underwear, dressing gowns, nightwear, 
namely, pajamas, nightshirts and nightgowns, 
knitwear, namely, knit shirts, knit skirts, knit 
robes, corsets, lingerie, stockings, tights, 
socks and slippers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 0986950 
(151) Int.reg.dato: 2008.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200816283 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.31, FR, 07 3 534 578 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

PLAY EVERYWHERE 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Decathlon, 4, Boulevard de Mons, 59665 VILLENEUVE 
D'ASCQ, Frankrike (FR) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Leather or imitation leather goods (excluding 

cases adapted to the products for which they 
are intended, gloves and belts), handbags, 
travelling bags; travelling bags (not of leather 
or imitation leather), trunks and suitcases, 
travelling sets, garment bags for travel; 
medical cases (empty), medical bags (empty); 
wallets, attaché cases, key cases (leather 
goods), school bags, business cases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; leather 
straps; rucksacks; sports bags other than 
those adapted for their contents; waist bags, 
bags with wheels; beggars' bags. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0997770 
(151) Int.reg.dato: 2008.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200903826 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.04.16 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORACON 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Luftfartsverket, 60179 NORRKÖPING, Sverige (SE) 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:39 Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement. 

Klasse:42 Quality assurance in the form of creating and 
supplying of specification of requirements for 
air traffic control services/air traffic control 
systems, creating and supplying of evaluation 
results for operational procedures and 
technical systems for air traffic control 
services/air traffic control systems. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1001827 
(151) Int.reg.dato: 2008.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200905503 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.06.04 
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.22, DE, 30 2008 019 

191.0/09 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

FTÖ 332 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Geze GmbH, Reinhold-Vöster-Strasse 21-29, 71229  
LEONBERG, Tyskland (DE) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Actuating drives (engines) and electric drives 

for opening and closing of doors (excluding for 
vehicles) and gates. 

Klasse:9 Electric locks, electric self-locking panic locks, 
electric motorized locks, electric lever locks; 
electric door openers; locking systems, namely 
electric locking systems for doors in 
emergency and safety exits, surveillance 
installations in emergency and safety exits, 
basically consisting of a command centre for 
one or more doors, in particular with electricity 
terminals, smoke detectors, luminous signals, 
warning sirens, emergency switches and key-
operated switches; electronic documentation, 
and assembly, operating and user instructions 
(downloadable). 

Klasse:16 Labels, containers (included in this class) and 
packaging materials of paper, paperboard, 
carton and corrugated cardboard; catalogs, 
prospectuses, photographs; printed matter, 
namely documentation, mounting and 
instruction manuals, user guides; plastic 
materials for packaging, included in this class. 

Klasse:37 Mounting, installation, maintenance and repair 
of automatically operated doors and gates, 
and automatically operated doors and gates in 
emergency and safety exits, as well as 
mounting, installation and maintenance of 
devices for preventing fires, namely of fire and 
smoke barriers, stoppers for doors and flaps, 
fire, smoke and heat alarms, closing sequence 
controls, smoke and heat ventilator apparatus 
for actuating and controlling ventilation 
elements; installation of door closers; 
installation of automatic door drives. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1014903 
(151) Int.reg.dato: 2009.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 200910718 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.22 
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.26, CH, 57045/2009 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Katalina SA, Via Cantonale, 19 LUGANO, Sveits (CH) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Leather and imitations of leather; animal skins 

and hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1015361 
(151) Int.reg.dato: 2009.09.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.09.07 

(210) Nasj. ref.nr: 200910797 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.22 
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.27, EM, 008513038 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

FERRARI 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ferrari Flli Lunelli SpA, Via del Ponte, 15, 38040 
FRAZIONE RAVINA-TRENTO (TN), Italy (IT) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:32 Syrups and other preparations for making 

beverages. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1015617 
(151) Int.reg.dato: 2009.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200910987 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.29 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAPPY SOCKS 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Happy Socks AB, Box 119, 11674 STOCKHOLM, 
Sverige (SE) 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Socks. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1020674 
(151) Int.reg.dato: 2009.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.11.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201105650 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.19 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCHOTT SatinPlus 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Schott AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 MAINZ, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:21 Unworked or semi-worked glass (except glass 

used in building). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1026978 
(151) Int.reg.dato: 2009.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.12.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201106513 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.09 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bootskompaniet i Sverige AB, Stora Vägen 81, 29772 

EVERÖD, Sverige (SE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:20 Sleeping bags, dog and cat baskets, furniture 
for camping. 

Klasse:22 Tents, parts and fittings therefor, included in 
this class. 

Klasse:25 Clothing, including sportswear, footwear, 
headgear. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1030461 
(151) Int.reg.dato: 2009.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201002640 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11 
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.16, CH, 593667 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Abbott Products Operations AG, Hegenheimermattweg 

127, 4123 ALLSCHWIL, Switzerland (CH) 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Cardio-vascular preparations containing eprosartan 

as an active ingredient (for human beings). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1031267 
(151) Int.reg.dato: 2009.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201003106 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademarks consists of a small human-like frog, 

stood up, with a large smile, dressed in a suit and 
wearing a beret on his head, in one hand a glass of 
wine and in the other a cane; under the logo are the 
words "ARROGANT FROG". 

(730) Innehaver: 
 D Paul Mas, 5 rue Gleisio St Marti, Château de Conas, 

34120 PEZENAS, Frankrike (FR) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Red wines, rose wines, white wines; sparkling 
wines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1034040 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201003995 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15 
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.19, AT, AM 4961/2009 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

bip 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 bip GmbH, St. Peter-Straße 25, 4021 LINZ, Østerrike 
(AT) 

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

TRONDHEIM 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:17 Insulants against fire, brand, heat and smoke. 
Klasse:19 Building materials (non-metallic); construction 

glass; window-glass (except glass for vehicle 
windows); insulated glass for building 
purposes; glass panels for building purposes; 
windows, non-metallic; multilayered glass 
panels with fire protection inlays for building 
purposes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1044742 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201008255 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Taishan Youshun Chemical Co Ltd, Peng Sha Keng 

Industrial District, Tai-Cheng Town TAISHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Stationery; stickers (stationery). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1044786 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201008264 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.22, TR, 2010/04015 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

Zangar 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mesa Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited 
Sirketi, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, &#350;irin 
Sokak No: 20 GÜNE&#350;LI - &#304;STANBUL, 
Tyrkia (TR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Advertising agencies services, marketing and 

publicity bureaux services; commercial or 
advertisement exhibition and trade fair 
organization services; providing office 
functions; business administration 
consultancy; commercial or industrial 
management assistance, business 
management and organization consultancy; 
business evaluations, expert appraisals, 
information and research of industrial goods. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1044898 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201008295 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.17, CH, 54916/2010 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOGITECH REVUE 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Logitech International SA, 1143 APPLES, Sveits (CH) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Computer hardware; computer peripheral 
devices; decoding boxes (set top boxes); 
computer software for classifying, transmitting, 
receiving, processing, reading and watching, 
and controlling applications, texts, electronic 
data, images, audio and video files; computer 
software for reproducing, processing and 
streaming audio, video and multimedia content; 
computer software for controlling the operation 
of audio and video apparatus and for viewing, 
searching and/or reading sound, video, 
television, films, photographs and other digital 
images and other multimedia content; computer 
game programs; computer software for 
multimedia sharing (media-share computer 
software) for computers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048796 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201105652 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.19 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

V-Transition 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co 
KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 
IDSTEIN/TAUNUS, Tyskland (DE) 

(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; rucksacks; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1049162 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201009958 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.30 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.16, US, 85108116 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESTEEM 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Celgene Corp, 86 Morris Avenue, NJ07901 SUMMIT, 
USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:42 Conducting clinical trials; conducting clinical 

trials on the safety and effectiveness of 
apremilast. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055243 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201011885 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.23, CH, 604502 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

ISTOXX 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Stoxx AG, Selnaustrasse 30, 8001  ZÜRICH, Sveits 
(CH) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Software; data and word processing programs 

in connection with stock exchange and 
financial services; magnetic, electronic and 
optical data carriers; electronic publications 
(downloadable). 

Klasse:35 Calculations, recording, collection and 
systematization of indices concerning 
securities sold on the stock exchange and 
over-the-counter, financial indices and other 
economic indices; computer data processing 
services in connection with stock exchange 
and commercial information by computer; 
consulting and information in connection with 
all the aforementioned services; compilation 
and systematization of stock exchange and 
commercial data and information; computer 
analysis of stock exchange information. 

Klasse:36 Stock exchange services, electronic stock 
exchange services; stock exchange 
quotations; financial services, namely creating, 
developing and issuing financial instruments 
especially securities, options, bonds, futures, 
forward contracts, index tracking funds 
(exchange traded funds); determination and 
calculation of indices in connection with stock 
exchange securities, raw materials and 
securities; financial consulting connected to 
the aforementioned services; providing 
financial information concerning stock markets 
and other markets, financial services in the 
field of research, development, consulting and 
monitoring in connection with indices linked to 
securities sold on the stock exchange and 
over-the-counter; defining, maintaining and 

calculating securities indices; providing 
information and data in connection with stock 
exchanges; providing financial data and 
information in connection with enterprises and 
the economy. 

Klasse:41 Publication of information on business and the 
economy, finance, stock exchange, securities 
sold on the stock exchange and over-the-
counter and economic factors; publication of 
indices, securities and information concerning 
indices, texts (other than advertising texts) and 
data, especially indices in connection with 
stock exchange matters, securities, financial 
instruments, enterprises, markets and 
economic substances; on-line publication of 
real estate index figures, securities and 
information concerning indices, texts (other 
than advertising texts) and data, especially 
indices in connection with stock exchange 
matters, securities, financial instruments, 
enterprises, markets and economic 
substances; drawing up of indices concerning 
securities sold on the stock exchange and 
over-the-counter, financial indices and other 
economic indices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1063363 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201100996 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.27 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.21, DE, 30 2010 023 

632.9/12 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

KICKSTEP 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Volkswagen AG, 38436 WOLFSBURG, Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, included in this 
class, contact lenses, spectacles, spectacle 
cases, binoculars, magnifying glasses, 
sunglasses, simulators for steering and 
controlling vehicles, voltage regulators for 
vehicles, vehicle breakdown warning triangles, 
vehicle breakdown warning lamps and their 
parts, cigar lighters for automobiles, electric 
batteries and their parts, electric accumulators 
and their parts, fuel cells and their parts, 
chargers for electric batteries, burglar alarms, 
anti-theft alarms, fire alarms, smoke alarms, 
gas alarms, speed indicators, rulers 
(measuring instruments), measuring apparatus 
and measuring instruments, revolution 
counters, electronic control mechanisms and 
power and voltage supply units for vehicle 
headlights and their parts, control mechanisms 
and power and voltage supply units for vehicle 
lights und their parts, electronic controls for 
internal combustion engines and electric 
motors for land vehicles, life saving apparatus 
and equipment, namely life-saving rafts, fire 
escapes, safety nets, safety tarpaulins, life 
belts, life buoys, life jackets, acid hydrometers, 
fuses, electric relays, lasers not for medical 
purposes, laser pointers, remote controlling 
apparatus, solar batteries, compasses, 
navigation systems, spirit levels, balancing 
apparatus; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling 
electricity; apparatus for recording, 
transmission and/or reproduction of sound and 
images, aerials, radios, television apparatus, 
telephone apparatus, video telephones, 
projection apparatus, cinematographic 
cameras, cameras (photography), 
photocopiers, electronic translation apparatus, 
pocket translators, electronic, exposed films; 
magnetic, electronic and optical data carriers 
except unexposed films, recording discs, 
encoded magnetic cards, integrated circuit 
cards (smart cards), encoded telephone cards; 
automatic vending machines, mechanisms for 
coin operated apparatus; automatic banking 
machines; cash registers, calculators, data 
processing apparatus, computers, electronic 
calendars and organizers, facsimile apparatus, 
monitors, computer periphery devices, pocket 
calculators; recorded and downloadable 
computer programs and software and 
collected data recorded on data carriers; fire 
extinguishers; amusement apparatus and 
apparatus for games adapted for use with 
external screens or monitors. 

Klasse:12 Vehicles for locomotion by land, air and/or 
water and their parts included in this class, 

motorized land vehicles and their parts 
included in this class, trailers and semi-trailers 
for vehicles and their parts included in this 
class, engines for land vehicles, rims for land 
vehicle wheels and their parts, alarm systems 
for vehicles, anti-theft devices for vehicles, 
alarm systems for motorized land vehicles, 
anti-theft devices for motorized land vehicles; 
tricycles, scooters (vehicles), bicycles, 
mopeds, motorcycles and parts included in this 
class; side cars; motors, electric for bicycles 
and scooters; bicycle stands; brakes for 
bicycles, cycles; rims for wheels of bicycles, 
cycles, bicycle fork, bells for bicycles, cycles, 
chains for bicycles, cycles, bells for bicycles, 
cycles, baskets adapted for cycles, handle 
bars for bicycles, cycles, motors for cycles, 
cycle hubs, dress guards for bicycles, cycles, 
pedals for cycles, pumps for bicycles, cycles, 
wheels for bicycles, cycles, frames for 
bicycles, cycles, bicycle tires, bicycle saddles, 
inner tubes for bicycles, cycles, spokes for 
bicycles, cycles, panniers adapted for cycles, 
direction indicators for bicycles, cycles, etc, 
repair outfits for inner tubes, pedals for cycles, 
panniers adapted for cycles, casings for 
pneumatic tires, air pumps (vehicle 
accessories), hubs for vehicle wheels, bands 
for wheel hubs, gearing for land vehicles, hub 
caps, wheel bearing for vehicles, saddles for 
bicycles, cycles or motorcycles, inner tubes for 
pneumatic tires, tubeless tires (tyres) for 
bicycles, cycles, mudguards, cycle 
mudguards, side cars, transmissions, for land 
vehicles, reduction gears for land vehicles, 
gears for cycles, motors for cycles, cycle 
stands. 

Klasse:28 Games and playthings, scale model vehicles, 
scale model automobiles and toy automobiles; 
toy vehicles for children (included in this 
class), scooters (toys for children); playing 
cards, balls, stuffed toy animals and other 
stuffed toys, apparatus for electronic games 
including apparatus for video games, other 
than those adapted for use with external 
screens or monitors; automatic amusement 
machines (coin-operated machines); 
ornaments for christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; 
kaleidoscopes; skateboards, roller skates. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1066827 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201105653 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.19 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.15, CH, 609811 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bernafon AG, Morgenstrasse 131, 3018  BERN, Sveits 

(CH) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, 
eyes and teeth; orthopedic articles; suture 
materials. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1067091 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201102437 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.30, BX, 1207415 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Soremartec SA, Rue Joseph Netzer 5, 6700 ARLON, 
Belgia (BE) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Confectionery, candy and chewing gum, 
sugar-free candy and chewing gum, all the 
aforesaid goods not being for medical 
purposes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1067562 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201102680 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.19, DE, 30 2010 043 

500.3/33 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Binderer St Ursula Weinkellerei GmbH, Mainzer 

Strasse 186, 55411 BINGEN AM RHEIN, Tyskland 
(DE) 

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

SANDNES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers), in 
particular wines. 

Klasse:43 Services for providing food and drink. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1067834 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201102735 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.10 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a globe inside a conversation 

bubble with the word ELS outside the bubble. 
(730) Innehaver: 

 ELS Educational Services Inc, 400 Alexander Park, 
NJ08540 PRINCETON, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 English language instruction. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1069225 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201103322 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOR THE BREATH OF 
CONFIDENCE 

(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Periproducts Ltd, 262-270 Field End Road, HA49NB 
RUISLIP, MIDDLESEX , Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Toothpaste, dentifrices and mouthwashes; non-

medicated preparations for the care of the teeth, 
mouth and oral cavity; preparations and 
substances for moisturising the mouth and oral 
cavity; breath fresheners; oral hygiene 
preparations; dental rinses; preparations for 
cleaning dentures. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1069282 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201103330 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.03, FR, 10 3 758 803 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOCLIFE SERVICES 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Alstom Transport SA, 3, avenue André Malraux, 92300 
LEVALLOIS-PERRET, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Programmable and upgradable electrical and 

electronic systems installed on board railway 
vehicles for transporting freight and/or 
passengers and locomotives for transporting 
freight and/or passengers; upgradable and 
programmable electronic systems for 
communications, information, safety installed 
on board railway vehicles for transporting 
freight and/or passengers and locomotives for 
transporting freight and/or passengers; video 
surveillance equipment, remote surveillance 
installed on board railway vehicles for 
transporting freight and/or passengers and 
locomotives for transporting freight and/or 
passengers; apparatus and software for 
control and monitoring of from remote 
locations the safety of freight, passengers and 
railway signalling equipment; apparatus and 
software for for automated monitoring and 
supervising of railway vehicles for transporting 
freight and/or passengers, locomotives for 
transporting freight and/or passengers and 
railway signaling equipment; equipment for the 
transmission of data for rolling stock, surface 
to surface, and on the position and condition of 
rolling stock and its equipment. 

Klasse:12 Railway vehicles for transporting freight and/or 
passengers, locomotives for transporting 
freight and/or passengers, component parts of 
the aforementioned products. 

Klasse:37 Repair, maintenance of railway vehicles and 
onboard signal systems for transporting freight 
and/or passengers and locomotives for 
transporting freight and/or passengers; repair, 
maintenance and installation of onboard 
signalling systems for transporting freight 
and/or passengers and locomotives for 
transporting freight and/or passengers. 

Klasse:39 Transportation of freight and/or passengers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1069322 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201103340 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELS 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ELS Educational Services Inc, 400 Alexander Park, 
NJ08540 PRINCETON, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Educational textbooks and printed materials, 

namely student workbooks, catalogs, teaching 
manuals, printed instruction materials and 
charts and booklets designed for students 
seeking to learn English as a second 
language. 

Klasse:41 Educational services, namely providing 
English language instruction; educational 
services, namely, counseling and assisting 
students in planning, applying and preparing 
for further education. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1070034 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201103623 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.03, EM, 009352477 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZEROLINER 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Gerro Plast GmbH Labels, Heyestr. 178, 40625 
DÜSSELDORF, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Labelling machines; machines for cutting or 

stamping and for applying labels to containers 
and other objects; parts, spare parts and 
accessories for the aforesaid goods, included 
in this class. 

Klasse:16 Printed and unprinted labels of paper or 
plastic. 

Klasse:37 Servicing, repair and maintenance of labelling 
machines; servicing, repair and maintenance 
of machines for cutting or stamping and for 
applying labels to containers and other 
objects. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1070035 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201103624 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.31 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

SWINGER 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 A Grünecker H Kinkeldey W Stockmair & Partner, 
Maximilianstrasse 58, 80538 MÜNCHEN, Tyskland 
(DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Angling apparatus; angling accessories. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1072467 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201104620 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.27, US, 85138745 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULTRA NANO 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Shock Doctor Inc, 3300 Fernbrook Lane North, Suite 
250, MN55447 PLYMOUTH, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Mouth guards for athletic use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1072476 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201104622 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.21 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.22, CH, 612807 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELINGAUSS 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Nivarox-FAR SA, 10, avenue de Collège, 2400 LE 
LOCLE, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Common metals and their alloys. 
Klasse:14 Horological components in particular clock and 

watch hairsprings. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1072764 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201104782 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.27, US, 85138738 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAX NANO 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Shock Doctor Inc, 3300 Fernbrook Lane North, Suite 
250, MN55447 PLYMOUTH, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Mouth guards for athletic use. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1072874 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201104794 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.27, US, 85138730 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

NANO DOUBLE 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Shock Doctor Inc, 3300 Fernbrook Lane North, Suite 
250, MN55447 PLYMOUTH, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Mouth guards for athletic use. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1074440 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201105313 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.12 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

Inbound 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Jens Blaumeier, Zimmerstraße 52, 22085 HAMBURG, 
Tyskland (DE) 
Wenche Werner, Zimmerstraße 52, 22085 HAMBURG, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; 
printed matter. 

Klasse:39 Planning, arranging and conducting of 
journeys, trips and sightseeing tours; travel 
arrangement; escorting of travellers; arranging 
and booking of journeys. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1074479 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201105315 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.12 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

Blackstyle 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Thomas Bischoff, Löwestr. 14, 12049 BERLIN, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1074664 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201105503 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.19 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

EVERYTHING DiSC 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Inscape Publishing Inc, 6465 Wayzata Blvd., Suite 800, 
MN55426 MINNEAPOLIS, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:42 Providing temporary use of online non-

downloadable software containing instructional 
and explanatory texts, questions, responses 
and interpretive data for use in behavior 
evaluation, counseling, personal development, 
youth development, parental training, business 
management and employee training. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1074904 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201105565 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.19 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.29, FR, 10 3 750 102 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

SG SOLAR ESSENSUN 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Saint-Gobain Glass France, "Les Miroirs" - 18, avenue 
d'Alsace, 92400 COURBEVOIE, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; photovoltaic 
elements; components of photovoltaic roofs 
and hybrid thermo-solar modules; photovoltaic 
solar modules for generating electricity; solar 
light sensors and photovoltaic solar panels for 
generating electricity; apparatus and 
installations for generating photovoltaic 
energy; solar heat capture panels. 

Klasse:11 Apparatus and installations for generating heat 
energy using solar energy. 

Klasse:19 Construction materials, not of metal, namely 
building glass, glass-like coverings for walls 
and partitions as well as covers for roofs and 
roofing elements incorporating photovoltaic 
elements; roofing, not of metal, including solar 
cells. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075470 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201105864 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.14, DE, 30 2010 065 

345.0/05 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 

INGELHEIM, Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1075525 
(151) Int.reg.dato: 2010.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201105872 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.18, EM, 009111998 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Elsevier BV, Radarweg 29, 1043NX AMSTERDAM, 

Nederland (NL) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Electronic publications; downloadable 
electronic publications; electronic publications 
provided on-line from a database or from 
Internet installations or other networks 
(including web sites); periodicals, illustrated 
magazines, reviews, books, agendas in 
electronic format, downloadable or not, also 
those provided on-line from a database or 
other services provided via the Internet or 
other networks (including web sites); computer 
programs; recordings and archives containing 
images or texts in electronic format; magnetic 
and optical data media; computer software 
enabling access to global computer networks 
and databases that provide information on 
various themes, including in the form of 
bibliographical references and summaries of 
newspapers, articles, reports and research 
materials; compact discs, CD-ROMs, DVDs, 
optical storage discs. 

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; 
printed matter, including printed publications, 
reviews, newspapers, magazines, periodicals, 
newsletters, books, text books; instructional 
and teaching material (except apparatus); 
yearbooks; printed guides and maps; 
timetables; leaflets, pamphlets for commercial 
or educational purposes; stationery articles. 

Klasse:41 Education, providing of training, entertainment, 
sporting and cultural activities and information 
thereon; arranging and conducting of 
seminars, conventions, talks, conferences, 
congresses and exhibitions on educational and 
teaching materials; distribution and lending of 
films, pre-recorded videos and printed 
publications; on-line editing and publishing 
services, including publication of printed or 
electronic publications, books, newspapers, 
texts, books, magazines; reworking and 
updating of books and printed matter for 
instructional and teaching purposes; 
downloadable publication of the 
aforementioned goods; providing electronic 
publications from computer databases and 
global computer networks; providing 
information relating to education from 
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computer databases or global computer 
networks. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075573 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201105883 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.19, IT, BO2010C001587 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the words "Chelsea Hotel" written in 

bleeding cowboys characters in black; a few letters are 
written in slightly shaded print. 

(730) Innehaver: 
 ITF SrL, Via Dei Cardatori, 6, 40050 FUNO DI 

ARGELATO (BO), Italia (IT) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Perfumery. 
Klasse:18 Leather and imitation of leather and goods made 

of these materials and not included in other 
classes, animal skins. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1075676 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201105901 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.27, DE, 30 2010 056 

445.8/11 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Albrecht Bach, Hansaallee 16, 60322 FRANKFURT AM 

MAIN, Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Motors, electric, other than for land vehicles; 
grinders/crushers, electric, for household 
purposes; kitchen machines, electric; blenders 
electric, for household purposes; beaters, 
electric; vacuum cleaners, food processors, 
electric. 

Klasse:9 Batteries, electric; electromechanical cells and 
batteries; coin cells, accumulators (electric); 
accumulators (electric), for vehicles, battery 
jars, battery boxes, chargers for electric 
batteries and accumulators, acidimeters for 
electric batteries and accumulators, batteries 
for pocket lamps, galvanic batteries, flash-
bulbs (photography), optical lanterns, 
computers, computer screens, computer 
peripheral devices, printers for use with 
computers, monitors (computer hardware), 
portable telephones; computers; identity cards, 
magnetic; magnetic tapes; magnetic tape units 
for computers; magnetic data media; encoded 
cards, magnetic; optical data media; floppy 
disks; disk drivers for computers; integrated 
circuit cards (smart cards); compact discs 
(read-only memory); memory cards; computer 
memories; cameras; transistors; DVD players; 
DVD recorders. 

Klasse:11 Electric lamps; pocket torches, electric; 
torches for lighting, light bulbs, light bulbs, 
electric; LED light bulbs, lights for vehicles, 
luminous tubes for lighting, headlights for 
automobiles, LED lamps, LED lights. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1075677 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201105902 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.27, DE, 30 2010 056 

446.6/11 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Albrecht Bach, Hansaallee 16, 60322 FRANKFURT AM 
MAIN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Motors, electric, other than for land vehicles; 

grinders/crushers, electric, for household 
purposes; kitchen machines, electric; blenders 
electric, for household purposes; beaters, 
electric; vacuum cleaners, food processors, 
electric. 

Klasse:9 Batteries, electric; electromechanical cells and 
batteries; coin cells, accumulators (electric); 
accumulators (electric), for vehicles, battery 
jars, battery boxes, chargers for electric 
batteries and accumulators, acidimeters for 
electric batteries and accumulators, batteries 
for pocket lamps, galvanic batteries, flash-
bulbs (photography), optical lanterns, 
computers, computer screens, computer 
peripheral devices, printers for use with 
computers, monitors (computer hardware), 
portable telephones; computers; identity cards, 
magnetic; magnetic tapes; magnetic tape units 
for computers; magnetic data media; encoded 
cards, magnetic; optical data media; floppy 
disks; disk drivers for computers; integrated 
circuit cards (smart cards); compact discs 
(read-only memory); memory cards; computer 
memories; cameras; transistors; DVD players; 
DVD recorders. 

Klasse:11 Electric lamps; pocket torches, electric; 
torches for lighting, light bulbs, light bulbs, 
electric; LED light bulbs, lights for vehicles, 
luminous tubes for lighting, headlights for 
automobiles, LED lamps, LED lights. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1075719 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201105912 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.02, CH, 613395 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

Green-R-Trafo 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ABB Inc, 500 West Highway 94, MO JEFFERSON 
CITY, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Electric components particularly reactance coils 

and transformers; electric apparatus particularly 
transformers; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording disks; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; extinguishers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075772 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201105923 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUMMERBIRD 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Summerbird A/S, Mandelalleén 6, 5610 ASSENS, 
Denmark (DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:21 Glassware, porcelain and earthenware. 
Klasse:29 Jellies and jams. 
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, including wine vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1075791 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201105928 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.07, FR, 10 3 772 486 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MA SAS, Moulin de Canteret, 33290 BLANQUEFORT, 
France (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing for children; shoes for children; 

headgear for wear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075792 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201105929 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.07, FR, 10 3 772 431 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

eller et rent figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Graphical representation of a flower made up of six (6) 
petals and a little circular shape in the middle. 

(730) Innehaver: 
 MA SAS, Moulin de Canteret, 33290 BLANQUEFORT, 

France (FR) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Clothing for children; children's footwear; 
headgear for wear. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1075794 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201105930 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.25, BX, 1218147 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Accell Fitness Division BV, Koningsbeltweg 51, 1329AE 

ALMERE, Netherlands (NL) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Navigating, measuring, photographic, optical 
and cinematographic, weighing, signalling, 
monitoring and teaching apparatus and 
instruments, particularly ergometers for sports; 
apparatus for the recording, transmission and 
restoration of sound or images, magnetic 
recording media, discs and video tapes, 
particularly for teaching to athletes. 

Klasse:10 Bandages for athletes; apparatus for 
measuring heart rate. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:28 Sporting and game materials included in this 

class; games and playthings; gymnastics and 
sporting articles included in this class; tapes 
and straps for sportsmen and weightlifters 
(namely weightlifting belts). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075799 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201105931 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.31, FR, 11 3 802 062 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

RHCA 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Red Hat Inc, 1801 Varsity Drive, NC27606 RALEIGH, 
United States of America (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Providing of training; teaching; providing of 

training for others in the use of, maintenance 
of, updating of, configuration of, installation of, 
assistance with, and programming of computer 
software; testing, analyzing and evaluating 
aptitudes and skills of others for the purpose or 
certification; providing educational services 
and courses over a global computer network. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1075800 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201105932 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.31, FR, 11 3 802 066 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

RHCE 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Red Hat Inc, 1801 Varsity Drive, NC27606 RALEIGH, 
United States of America (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Providing of training; teaching; providing of 

training for others in the use of, maintenance 
of, updating of, configuration of, installation of, 
assistance with, and programming of computer 
software; testing, analyzing and evaluating 
aptitudes and skills of others for the purpose or 
certification; providing educational services 
and courses over a global computer network. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075804 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201105933 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.25, DE, 30 2010 011 

273.5/35 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

VDDI 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Verband der Deutschen Dental-Industrie eV, Aachener 
Strasse 1053-1055, 50858 KÖLN, Germany (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Books, newspapers, magazines, brochures, 

catalogues, membership lists, trade magazine 
lists, media data, fair planners, press archives, 
all stored on data storage media; instructional, 
teaching and other types of information texts, 
all stored on data storage media; computer 
programs (recorded or downloadable); 
electronic publications (downloadable). 

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, as far as not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
machines (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging, included in this class; 
printers' type; printing blocks; printed papers, 
prospectus; books, newspapers, magazines, 
catalogues, membership lists, trade magazine 
lists, printed matters with media data, printed 
fair planners, printed press archives, 
miscellaneous printed information leaflets and 
brochures, in particular in connection with 
odontology, dentistry and prosthetic dentistry. 

Klasse:35 Advertising; business management services; 
business administration; office functions; 
advising of members on organisational and 
business matters, to the extent permitted by 
law; advising of members on technical matters, 
to the extent permitted by law, namely 
business management and organisation 

consultancy, advisory services regarding 
management of business; preparation and 
drawing up of statistics; compilation of 
information and statistics (office function); 
cooperation with national and international 
standardisation bodies, namely organisational 
and professional business consultancy for 
these bodies with regard to the fulfilment of 
their duties; all the aforesaid services for 
association members and enterprises in the 
dental sector; organization and management 
of specialist trade shows for commercial and 
advertising purposes relating to dentistry and 
prosthetic dentistry; planning and/or arranging 
and/or organization of trade fairs and 
exhibitions for commercial and advertising 
purposes, also interactive via data networks; 
organizational consultancy with regard to the 
participation of enterprises in trade fairs and 
exhibitions for commercial and advertising 
purposes; rental and procurement of 
advertising space on trade fairs and 
exhibitions; procurement of advertising space 
in the Internet; public relations; business 
management consultancy, organisational 
consultancy and business consultancy, in 
particular related to the presentation of 
enterprises at trade fairs and exhibitions; 
providing information regarding the 
organisation of trade fairs and exhibitions for 
commercial and advertising purposes, also via 
telephone, interactive and via the Internet; 
drafting of texts for brochures and publishing 
of brochures, catalogues, advertising material 
(printed matter) and other printed information 
leaflets for advertising purposes, also 
interactive and via new media, in particular 
related to trade fairs and exhibitions; 
procurement of addresses for advertising 
purposes; procurement of business contacts; 
organizational consultancy in business affairs; 
marketing; marketing research; publication of 
patient brochures and customer advice 
brochures for advertising purposes; drafting 
and publishing of market reviews and market 
information for advertising purposes; public 
relation related to the domestic and abroad. 

Klasse:36 Financial consultancy for members in tax 
inquiries; financial services; all aforementioned 
services for association members and 
enterprises in the dental sector. 

Klasse:41 Organization, arrangement and conduction of 
seminars, in particular for information 
exchange; organisation and arrangement of 
workshops, conferences, congresses and 
symposia; all aforementioned services for 
association members and enterprises in the 
dental sector; training, education and teaching; 
publishing and redaction of books, 
newspapers, magazines, brochures, 
catalogues, member lists, trade magazine lists, 
media data, fair planners, press archives and 
miscellaneous information leaflets (except for 
advertising purpose) both in printed form and 
electronic as well as interactive and via new 
media; planning and/or organisation and/or 
arrangement of exhibitions for cultural or 
educational purposes; organizational 
consultancy related to the participation of 
enterprises in trade fairs and exhibitions for 
cultural or educational purposes. 

Klasse:42 Technological consultancy, all aforementioned 
services for dentists and dentistry, as far as 
included in this class; scientific and 
technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; technical 
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consultancy and technical project planning 
related to research work of the members in the 
German and national sector; all 
aforementioned services for association 
members and enterprises in the dental sector. 

Klasse:44 Provision of information and medical 
consultancy in the field of dentistry; information 
and medical consultancy in the field prosthetic 
dentistry; professional medical consultation; all 
the aforesaid services for dentists and 
dentistry, association members and 
enterprises in the dental sector; provision of 
information about topics with medical or dental 
content via the Internet. 

Klasse:45 Legal advice for the members in the field of the 
arrangement of work conditions and the 
conclusion of wage agreements, consultancy 
for members with regard to labour and 
employment law; legal advice and legal 
representation for association members and 
enterprises in the dental sector; cooperation 
with national and international standardisation 
bodies, namely legal consultancy for these 
bodies with regard to the fulfilment of their 
duties; all aforementioned services to the 
extent permitted by law. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075810 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201105935 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.31, FR, 11 3 802 024 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

JBCAA 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Red Hat Inc, 1801 Varsity Drive, NC27606 RALEIGH, 
United States of America (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Providing of training; instruction; training in the 

field of computing, in relation to the use, 
maintenance, updating, configuration, 
installation, monitoring and programming of 
computer programs; testing and evaluation of 
the aptitude and skills of candidates in 
examinations or as regards professional skills 
for training purposes; on-line instruction 
provided via a computer network. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1075830 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201105941 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Naturana Carl Dölker GmbH & Co KG, Augenriedstr. 

108, 72800 ENINGEN UNTER ACHALM, Tyskland 
(DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing, in particular underclothing, 

beachwear and swimwear, leisurewear, 
nightwear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.06 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075882 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201105946 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a device and a wording "HAIDA" 

which is a coined word and has no meaning in any 
language. 

(730) Innehaver: 
 Sichuan Tyre & Rubber Co Ltd, Yangma Town 

JIANYANG CITY, SICHUAN, Kina (CN) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Tires for vehicle wheels; vehicle wheel tires 
(tyres); automobile tires (tyres); tyres for 
bicycles, cycles; casings for pneumatic tires 
(tyres); pneumatic tires (tyres); inner tubes for 
pneumatic tires (tyres); bicycle tires (tyres); 
airplane tyres; repair outfits for inner tubes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2011.09.12 - 37/11

 

74 
 

(111) Int.reg.nr: 1075883 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201105947 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Zhang Jin Lan, Stand No. C129-C133, Tianpingjia 

Decorative Materials City, Shahe, 510000  
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, Kina 
(CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Aluminum-plastic boards (aluminum based); 

building panels of metal; building boards of 
metal; building materials of metal; foils of metal 
for wrapping and packaging; sheets and plates 
of metal; aluminum; alloys of common metal; 
silver plated tin alloy; anti-friction metal. 

Klasse:19 Plastic boards for construction; foundry molds 
(moulds), not of metal; lighting slabs; 
coverings, not of metal, for building; building 
cardboard; partitions, not of metal; facings, not 
of metal, for building; reinforcing materials, not 
of metal, for building; building panels, not of 
metal. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075890 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201105948 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.07, IT, MI2010C010147 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

EZIMEGA 
(541) Merket er 

et  
Ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Biofutura Pharma SpA, Via Pontina Km. 30,400 , 00040 

POMEZIA (ROMA), Italia (IT) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Dietetic and food supplements. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1075894 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201105949 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.14, DE, 30 2011 002 

004.3/05 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOVITIN 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218 
INGELHEIM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Veterinary preparations. 
Klasse:31 Non-medical feed additives for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075895 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201105950 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.14, DE, 30 2011 002 

003.5/05 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOVILEXIN 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218 
INGELHEIM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Veterinary preparations. 
Klasse:31 Non-medical feed additives for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075897 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201105951 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.14, DE, 30 2011 002 

002.7/05 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

TYANCE 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218 
INGELHEIM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Veterinary preparations. 
Klasse:31 Non-medical feed additives for animals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1075899 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201105953 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

TECTANET 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Preparations for destroying and combating 

vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Klasse:22 Pesticide-treated nets for covering agricultural, 

horticultural and forestry products, crops and 
seeds; pesticide-treated nets for covering 
fallen trees as well as processed and 
unprocessed wood. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075909 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201105955 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.15, DE, 30 2010 073 

494.9/25 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

X-LAND 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Camion Blue GmbH, Saarwiesenweg 2, 66333 
VÖLKLINGEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Perfumery, cosmetics. 
Klasse:18 Leather and imitations of leather and goods 

made of these materials, as far as included in 
this class. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1075913 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201105956 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.30, FR, 10 3 757 752 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARINE ROITFELD 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Carine Roitfeld, 38 bis rue Fabert , 75007 PARIS, 
Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Women's, men's and children's outer clothing 

and underwear; leather and imitation leather 
clothing; clothing of fur; sportswear (other than 
for diving); blousons; gabardines (clothing); 
waterproof clothing; coats; mantillas; mittens; 
overcoats; trench coats; parkas; pelerines; 
pelisses; saris; stuff jackets; suits; 
masquerade costumes; jackets; overalls; 
aprons (clothing); coveralls (clothing) and slips 
(underwear); cross-over tops; cardigans; 
pullovers; sweaters; knitwear (clothing); tank 
tops; waistcoats; skirts; petticoats; trousers; 
frocks; saris; shirts; chemisettes; tee-shirts; 
sweatshirts; shorts; Bermuda shorts; 
overcoats; ready-made clothing; paper 
clothing; muffs; pajamas; dressing gowns; 
dressing gowns; drawers, including bathing 
trunks; beach and swimwear; singlets, 
including swimsuits; bath robes; underwear; 
leotards (body stockings); bustiers; underwear; 
breeches for wear; underpants; brassieres; 
corsets; stocking suspenders; socks; 
stockings; tights; bandanas; scarves; shawls; 
neckwear; sashes for wear; fur stoles; gloves 
(clothing); belts (clothing); braces for clothing; 
neckties; bow ties; pocket squares; collar 
protectors; jumpsuits, crop tops, layettes; bibs 
(not made of paper); babies' diapers of textile; 
babies' diapers of textile; shoes; footwear, 
including shoes for beach use; boots for 
sports; boots; half-boots; wooden shoes; 
esparto shoes or sandals; sandals; bath 
sandals; slippers; slippers; headgear for wear; 
hats; veils; caps; cap peaks; berets; caps 
(headwear), including bathing caps; 
headbands (clothing); turbans. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.01 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1075926 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201105957 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.31, TR, 2010/84984 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 There is no meaning. 

(730) Innehaver: 
 Merkas Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 

Akçaburgaz Mah., Hadimköy Yolu No.88, Zemin Kat 
Oda No. 4 Esenyurt ISTANBUL, Tyrkia (TR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:24 Textiles and textile goods, not included in 

other classes; bed and table covers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1075938 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201105958 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.16, DE, 30 2010 036 

242.1/22 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

COVERGAARD 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Edm Romberg & Sohn (GmbH & Co) KG, 13, Werner-
von-Siemens-Strasse, 25479 ELLERAU, Tyskland (DE)

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:17 Garden hoses; plastic sheeting for horticultural 

use; plastic sheeting for agricultural purposes, 
particularly for use as mulch mats and in the 
form of perforated sheets and base sheets for 
planting tables and plant beds for continuous 
watering of plants. 

Klasse:21 Plastic plant cultivation pots; plastic seed 
trays; plant propagators (non-electric) of 
plastic; propagators (non-electric) of plastic for 
windowsills; propagators (non-electric) of 
plastic for use with plant cultivation pots; plant 
cultivation dishes of plastic; plastic cover for 
plant cultivation; plastic trays for use as 
saucers for planting pots; dishes of plastic for 
planting and transport of plants; trays of plastic 
plant pots and trays of plastic for plant 
cultivation for household use. 

Klasse:22 Nets for use as plant covers; nets for 
protecting plants against birds; nets for 
covering ponds; nets for protecting plants 
against insects (included in this class); bast 
fibres (textiles fibres); binding threads and 
bands (not of metal); coconut fibres; twine for 
securing plants; bands (not of metal) for 
securing plants; fastening and tying material 
not of metal; gardening string (twine); twist ties 
(bands, not of metal); plant binders (not of 
metal). 

Klasse:24 Fleece fabrics for use as mulch mats; fleece 
fabrics for use as hotbed covers; fleece fabrics 
in the form of tubes or tunnels as plant covers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075968 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201105959 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

GATELOGIC 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Inivai Technologies Pty Ltd, 136 Balcombe Road, 
Vic3194 MENTONE, Australia (AU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer software; recorded materials 

including discs, software, tapes and other 
recordings sold together as part of a unit; 
training manuals in electronic format. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1075972 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201105960 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.01, EM, 009416281 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co KG, 

Wailandtstrasse 1, 63741 ASCHAFFENBURG, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Transportation, in particular transportation by 

land, sea and air of documents, goods and 
packages; packaging and storage of goods; 
transportation information; freight brokerage 
services; collection of goods, products, 
packets, mail; storage of goods, products and 
parcels; unloading cargo; storage information; 
courier services (messages or merchandise); 
assistance regarding logistics; logistic services 
in the transport sector; pick-up, transportation 
and delivery of goods, in particular documents, 
packets, parcels, letters and pallets; freighting; 
acceptance of goods and dispatching data; 
follow-up services, including electronic tracking 
of goods and articles, in particular documents, 
parcels, packets, letters and pallets (tracking 
and tracing); rental of warehouses; rental of 
storage containers; express mail, freight and 
transportation services; assistance services 
relating to logistic business; storage; providing 
information and data about databases and/or 
the Internet, in particular in the field of mail, 
parcels and express transportation services, 
the distribution of newspapers and magazines, 
postal dispatching and delivery, processing 
and franking mail; wrapping of goods, in 
particular of letters, packets and parcels; 
collecting and stapling of goods, in particular 
letters, packets and parcels. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075973 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201105961 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.22, DE, 30 2010 026 

948.0/09 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

Viscopen 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Andreas Hettich GmbH & Co KG, Föhrenstraße 12, 
78532 TUTTLINGEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Scientific, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, regulating apparatuses and 
instruments; electrical devices and 
apparatuses for laboratories; laboratory 
centrifuges; electrical dosing and suction 

devices, included in this class; vessel holders 
for centrifuges; centrifuge beakers (laboratory 
equipment); centrifuge racks for test tubes; 
glass measuring vessels; beakers; drip cups 
(measuring containers); circular centrifuge 
chamber for the separation of blood; 
dispensing pipettes; evaluation devices for the 
hematocrit determination of blood; test tube 
racks; centrifuge chambers (laboratory 
equipment); electrical and electronic operating, 
regulating, monitoring and control devices, 
apparatuses or instruments; function and 
operation keypads, included in this class; 
microprocessors; speed control devices, 
apparatuses or instruments for drives; 
temperature controllers, and parts thereof; 
data media containing control and regulating 
programs, all of the aforementioned goods for 
separating systems for laboratory use, for 
laboratory centrifuges and filtration systems for 
laboratory purposes; incubators for bacteria 
culture; incubators (laboratory equipment); 
DNA chips; dosing apparatuses; fermentation 
apparatuses (laboratory equipment); retorts; 
laboratory trays; measuring glassware; 
measuring instruments; levelling staffs; plane 
tables (surveying instruments); oscillographs; 
precision measuring apparatuses; precision 
balances; probes for scientific purposes; 
laboratory equipment for the production of 
microstructures; measuring apparatuses; 
crystal oscillator for fluid analysis, also for 
electrochemistry, for instrumental analysis, for 
process engineering, for fluidic analysis; liquid 
handling devices (laboratory equipment) for 
microfluidic and macrofluidic applications; 
incubators for laboratory use; cooling and 
heating equipment (laboratory equipment), in 
particular electrical laboratory cooling and/or 
heating plates for instrumental analysis, for cell 
cultures; incubators for analysis and 
biotechnology; rapid prototyping equipment for 
fluidic microchips for non-medical purposes; 
multidose droppers for laboratory use. 

Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary 
instruments and apparatuses, analysis devices 
for medical purposes; devices for analysing 
blood; diagnostic equipment for medical 
purposes; measuring devices for medical 
diagnosis; crystal oscillator for medical 
diagnosis; incubators for medical purposes; 
analysis equipment and instruments for 
analysing blood; centrifuges for medical 
purposes; rapid prototyping equipment for 
fluidic microchips for medical purposes. 

Klasse:42 Services in the fields of science and 
technology as well as related research and 
development services also for medical 
purposes; technical consultation; services 
relating to industrial analysis and research; 
design and development of computer 
hardware and software; engineer services in 
the fields of science and technology. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1075977 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201105962 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

IGSS 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 7-Technologies A/S, Bistruphave 3, 3460 BIRKERØD, 
Danmark (DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs, data processing equipment, 
recorded computer software, downloadable 
computer programmes; operational tools 
(computer software) for monitoring and 
controlling industrial processes. 

Klasse:37 Installation services; installation, repair and 
maintenance of computer networks and 
computer systems consisting of computer 
hardware and peripheral devices therefor. 

Klasse:42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and 
software; 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 networks; 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; online technical support in 
the field of computers, computer software and 
computer systems; computer and computer 
software consultation; computer diagnostic 
services; computer virus protection services; 
computer security services; technical support 
services, including troubleshooting of 
computer hardware and software problems; 
maintenance of computer software; providing 
back-up computer programmes and facilities; 
updating of computer software for others. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.02 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1076053 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201106127 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.18, EM, 009533241 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOUSVOUS 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CNS Group A/S, Trianglen 24, 6000 KOLDING, 
Danmark (DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases, 

spectacle frames and parts and accessories 
for the aforementioned goods. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials (not included in other 
classes); animal skins and hides, trunks and 
bags, including valises, travelling bags, 
women's bags, handbags, shopping bags, 
school bags, vanity cases, bags of leather for 
packaging, umbrellas, parasols, purses and 
pocket wallets. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1076072 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201106130 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.24, IT, 1422175 

2011.03.11, IT, MI2011C002578 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

Kombinert merke eller et rent figurmerke 
eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of the written DENADY PMV 

combined with series of graphic elements. 
(730) Innehaver: 

 Golden Lady Company SpA, Via Giacomo Leopardi 3/5, 
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MANTOVA), 
Italia (IT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Plasters, dietary supplements for medical use, 

pharmaceutical products, hygienic products for 
medical purposes; material for dressings, 
disinfectants. 

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

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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(111) Int.reg.nr: 1076082 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201106131 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.19, US, 85180683 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

USCORE 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ebonite Holdings Inc, P.O. Box 746, 1813 West 
Seventh Street, KY42240 HOPKINSVILLE, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Bowling pins. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1076083 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201106132 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.05, US, 85169892 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

USTRIKE 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ebonite Holdings Inc, P.O. Box 746, 1813 West 
Seventh Street, KY42240 HOPKINSVILLE, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Bowling pins. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.07 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1076090 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201106133 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

DANSANI CURVO 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 HADERSLEV, 
Danmark (DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigeration, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
purposes; shower screens, shower cubicles, 
foot spas, bath tubs, toilets, toilet seats, sinks, 
bathroom lighting appliances, water-
conducting fittings for bathrooms, heating 
appliances for bathrooms, shower fittings. 

Klasse:20 Furniture, except office furniture, beds, 
bedding, mattresses, divans and parts and 
fittings for the aforesaid goods; mirrors, picture 
frames; shelves; goods (not included in other 
classes) of wood, cork reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whale bone, shell, amber, 
mother of pearl, meerschaum and substitutes 
for all of these materials, or of plastics, hooks 
for towels. 

Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers 
(not of precious metal or coated therewith), 
combs and sponges, brushes (except 
paintbrushes), brush-making materials, articles 
for cleaning purposes, steelwool, unworked or 
semi-worked glass (except glass used in 
building), glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; 
toilet paper holders, toilet brush sets, towel 
baskets, towel holders, towel rings, holders for 
glasses, soap dishes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1076122 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201106136 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.26, DE, 30 2010 019 

101.5/42 
(521) Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

prodixx 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mevaco Holding GmbH & Co KG, Vordere Karlstrasse 
12, 73033 GÖPPINGEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Business consulting. 
Klasse:37 Installation and maintenance of hardware for 

computer networks. 
Klasse:42 Services of a software engineer; configuration 

of computer networks by software; creation of 
software for data processing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.09.05 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.09.12 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 261284 
(151) Reg.dato.: 2011.09.02 
(210) Søknadsnr.: 201109726 
(220) Inndato: 2011.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ekaterina Zolotova, Olav M Troviks vei 4 H1006, 0864 
OSLO, NO 

(740) Fullmektig: 
 Aage Andre Håland Dahl, Olav M Troviks vei 4 H1006, 

0864 OSLO, 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.: 1066094 
(210) Søknadsnr.: 201102117 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2011.05.30 

(540) Gjengivelse av merket 

007 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 

 Ednolitchno Drujestvo S Ogranitchena Otgovornost 
Finanskonsult, Altzeko str. 16, 4000 PLOVDIV, BG 

 Innsiger: 
 Danjaq LLC, 2400 Brodway St#310, CA90404 SANTA 

MONICA, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 260114 
(210) Søknadsnr.: 201013568 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2011.05.30 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 Maritime Møbler AS, Dragvågen, 6457 MOLDE, NO 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika,0122 
OSLO, NO 

 Innsiger: 
 Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, CA95052-

8119 SANTA CLARA, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 260121 
(210) Søknadsnr.: 200913832 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2011.05.30 

(540) Gjengivelse av merket 

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

 PBS A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 BALLERUP, DK 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Get AS, Postboks 4400 Nydalen, 0403 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO 
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Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
(111) Reg.nr.: 210580 
(210) Søknadsnr.: 200007902 
(151) Reg.dato: 2001.09.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.09.27 

(220) Inndato: 2000.07.07 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

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

(730) Fullmektig:  
 Cosmica SA, 54, Avenue de la Libertè, 1930 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
Klasse:3 Såper for personlig hygiene, shampo, hårvann, 

ansikts-, øye- og leppe make-up blyanter, 
neglelakker, leppestifter, hudrensemelk, 
hudrenseoljer og kremer; make-up fjernere, 
styrkende kroppslotions, skjønnhetsmasker, 
kropps-, hud- og ansiktskremer, lotions, oljer og 
rouge, hårfjerningsprodukter; fotpleie sprayer, 
lotions, kremer, pudder og salter; bade- og 
etterbadelotions, kremer og oljer. 

 

(450) Kunngjort dato: 2011.09.12 
   

 
(111) Reg.nr.: 260462 
(210) Søknadsnr.: 201012790 
(151) Reg.dato: 2011.06.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.12.06 

(220) Inndato: 2010.12.06 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

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

(730) Fullmektig:  
 Twentieth Century Fox Film Corp, 10201 West Pico 

Boulevard, CA90035 LOS ANGELES, US 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
Klasse:38 Kringkastingstjenester. 
Klasse:41 Produksjon og distrubisjon av 

fjernsynsprogrammer; tilveiebringelse av online-
informasjon knyttet til sportssendinger, filmer og 
videounderholdning via internett. 

 

(450) Kunngjort dato: 2011.06.27 
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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.: 105063 
(730) Innehaver: Ring Automotive Ltd, Volvox House,  

Gelderd Road, LS126NA LEEDS, GB 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 107407, 151131 
(730) Innehaver: ITW CCIP Holdings LLC, 1201 North 

Market Street, PO Box 1347, DE19801 
WILMINGTON, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 109557 
(730) Innehaver: Rolls-Royce OY AB, Suojantie 5, 26100 

RAUMA, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 128547, 167537 
(730) Innehaver: Fermacell GmbH, Dusseldorfer 

Landstrasse 395, 47295 DUISBURG, 
DE 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 137496 
(730) Innehaver: Mallinckrodt LLC, 675 McDonnell 

Boulevard, P.O. Box 5840, MO63134 
ST. LOUIS, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 144457 
(730) Innehaver: Seiko Instruments KK also trading AS 

Seiko Instruments Inc, 8, Nakase 1-
chome Mihama-ku CHIBA-SHI,CHIBA, 
JP 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 146881 
(730) Innehaver: Grandvision, 38, avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS, FR 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 147355 
(730) Innehaver: Cegelec, 10 avenue du Stade de 

France, 93200 SAINT-DENIS, FR 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 
OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 147830 
(730) Innehaver: Cycling Sports Group, Inc, 16 

Trowbridge Drive, CT06801 BETHEL, 
US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 148467, 148291 
(730) Innehaver: Topy Kogyo KK, 2-2, Osaki 1-chome. 

Shinagawa-ku, 141-8634 TOKYO, JP 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

1570 Vika, 0118 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 167294, 181137, 181320 
(730) Innehaver: QNX Software Systems Ltd, 175 

Terence Matthews Crescent, 
ONK2M1W8 KANATA, CA 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 173323 
(730) Innehaver: Medline Industries Inc, One Medline 

Place, IL60060 MUNDELEIN, US 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 179902, 223816, 224126, 223811, 

223807, 224120, 223802 
(730) Innehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 

RØDOVRE, DK 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 184047 
(730) Innehaver: HanseYachts AG, Salinenstrasse 22, 

17489 GREIFSWALD, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 197622 
(730) Innehaver: Agavera 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 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 206690 
(730) Innehaver: Addtrust Sweden AB, Box 4187, 20313 

MALMÖ, SE 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
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(111) Reg.nr.: 210217 
(730) Innehaver: The European Union, represented by 

the European Commission, 200, rue de 
la Loi, 1049 BRUSSEL, BE 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
1570 Vika, 0118 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 210327, 211758 
(730) Innehaver: Metallkraft AS, Setesdalsveien 110, 

4617 KRISTIANSAND, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 210580 
(730) Innehaver: Cosmica SA, 54, Avenue de la Libertè, 

1930 LUXEMBOURG, LU 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 211303 
(730) Innehaver: USB Implementers Forum, Inc, 3855 

SW 153rd Drive, OR97006 
BEAVERTON, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 211425 
(730) Innehaver: Europress Group Oy, Huhtimontie 16-

18, 04200 KERAVA, FI 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 213830 
(730) Innehaver: Itochu Corp, 1-3, Umeda 3-chome, Kita-

ku OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 215141, 253758, 258614 
(730) Innehaver: Abbott Diabetes Care Inc, 1420 Harbor 

Bay Parkway, CA94502 ALAMEDA, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 222424 
(730) Innehaver: Abbott Products AB, Sisjö Kullegatan 8, 

43132 VÄSTRA FRÖLUNDA, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 223414, 223417, 223413 
(730) Innehaver: Odfjell Drilling AS, Sandslimarka 63, 

5254 SANDSLI, NO 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 229337, 231635, 231774, 235870, 
236089, 238563, 238721, 238749, 
244922, 247450, 253650 

(730) Innehaver: Workmaster Scandinavia NUF, 
Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR, NO 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
1570 Vika, 0118 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 230501 
(730) Innehaver: Lantmännen ek för, Box 30192, 10425 

STOCKHOLM, SE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 233600 
(730) Innehaver: Magnesium Elektron Ltd, Anchorage 

Gateway, 5 Anchorage Quay, M503XE 
SALFORD, GB 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 234222 
(730) Innehaver: Forest Laboratories Inc, 909 Third 

Avenue, NY10022 NEW YORK, US 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 240045, 240044 
(730) Innehaver: Naxys AS, Hegrenesveien 42, 5042 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 

Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 247816 
(730) Innehaver: Cartoon Network Inc, 1050 Techwood 

Drive, N.W., GA30318 ATLANTA, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 254658 
(730) Innehaver: Auri Footwear, Inc, 1200 N. Coast 

Highway, CA92651 LAGUNA BEACH, 
US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 255851 
(730) Innehaver: Metria AB, Lantmäterigatan 2, 80183 

GÄVLE, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 261341 
(730) Innehaver: Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 

40252 GÖTEBORG, SE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 41122 
(730) Innehaver: J. Weck GmbH u. Co. KG, 79656 

WEHR-ÖFLINGEN, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

1570 Vika, 0118 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 44276, 53025, 98601 
(730) Innehaver: Luxfer Group Ltd, Anchorage Gateway, 

5 Anchorage Quay, M503XE 
SALFORD, GB 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 60523, 102256, 145399, 175378, 

177424, 242247 
(730) Innehaver: Mallinckrodt LLC, 675 McDonnell 

Boulevard, P.O. Box 5840, MO63134 
ST. LOUIS, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 82084 
(730) Innehaver: Kelsen Group A/S, Bredgade 25-35, 

8766 NØRRE-SNEDE, DK 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 82747 
(730) Innehaver: Rockwell Automation Inc, 777 East 

Wisconsin Avenue, WI53202 
MILWAUKEE, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 0795638A 
(730) Innehaver: Lycos Inc, 100 Fifth Avenue, 

MA02451 WALTHAM, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 109458 
(730) Innehaver: Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, 

8302 KLOTEN, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 145946 
(730) Innehaver: Discovery Communications LLC, 

One Discovery Place, MD20910 
SILVER SPRING, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147355 
(730) Innehaver: Cegelec, 10 avenue du Stade de 

France, 93200 SAINT-DENIS, FR 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Oscarsgate 20, 
0352 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 147579 
(730) Innehaver: Ecolab Inc, Ecolab Center, 370 

Wabasha Street North, MN55102 
SAINT PAUL, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 195637 
(730) Innehaver: Stäubli International AG, 5, 

Poststrasse, CH-8808 Pfäffikon, 
CH 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210284 
(730) Innehaver: Somo Optical Co Ltd, Kangwon-do, 

225-870, KR 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 210565 
(730) Innehaver: Gado SrL, Via Goldoni, n. 10, 

20129 MILANO, IT 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 210586 
(730) Innehaver: Lycos Inc, 100 Fifth Avenue, 

MA02451 WALTHAM, US 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 215141, 253758, 258614 
(730) Innehaver: Abbott Diabetes Care Inc, 1420 

Harbor Bay Parkway, CA94502 
ALAMEDA, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 217350 
(730) Innehaver: Elkem Solar AS, Fiskåveien 100, 

4621 KRISTIANSAND S, NO 
(740) Fullmektig: Magne Vindenes, c/o Elkem Solar 

AS, IP avd, Postboks 8040 
Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND 
S, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 217597 
(730) Innehaver: Elkem Solar AS, Fiskåveien 100, 

4621 KRISTIANSAND S, NO 
(740) Fullmektig: Magne Vindenes, c/o Elkem Solar 

AS, IP avd, Postboks 8040 
Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND 
S, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 219311, 230542, 245296 
(730) Innehaver: Novamedia BV, Van Eeghenstraat 

93, 1071 AMSTERDAM, NL 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 255851 
(730) Innehaver: Metria AB, Lantmäterigatan 2, 

80183 GÄVLE, SE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 259000 
(730) Innehaver: Bergens Elektriske Færgeselskab 

AS, Postboks 2003 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen  AS, 
Postboks 1970 Nordnes, 5817 
BERGEN, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 52929, 51530, 51549, 51688, 

68727, 68728, 106729, 136110, 
134085, 0832220, 0870308, 
0929958, 0993368, 0996012, 
1045528 

(730) Innehaver: Bang & Olufsen A/S, Postboks 40, 
7600 STRUER, DK 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 61674, 129832 
(730) Innehaver: The Stroh Brewery Co, 100 River 

Place, Detroit, MI 48207, US 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
109182 2021.08.20 

 
109313 2021.09.03 

 
109439 2021.10.01 

 
109523 2021.10.15 

 
109581 2021.10.22 

 
109654 2021.10.29 

 
110209 2021.12.23 

 
144254 2021.02.28 

 
144902 2021.04.25 

 
146452 2021.08.15 

 
146543 2021.08.22 

 
146567 2021.08.22 

 
147037 2021.09.26 

 
147206 2021.10.10 

 
147268 2021.10.17 

 
147304 2021.10.17 

 
147337 2021.10.17 

 
147363 2021.10.24 

 
147364 2021.10.24 

 
147366 2021.10.24 

 
147367 2021.10.24 

 
147368 2021.10.24 

 

147474 2021.11.07 

 
147580 2021.11.21 

 
147581 2021.11.21 

 
147667 2021.11.21 

 
147682 2021.11.21 

 
147704 2021.11.28 

 
147802 2021.11.28 

 
147840 2021.12.05 

 
148291 2022.01.02 

 
148448 2022.01.09 

 
148467 2022.01.09 

 
148479 2022.01.09 

 
148600 2022.01.16 

 
148622 2022.01.16 

 
148623 2022.01.16 

 
148719 2022.01.16 

 
148798 2022.01.23 

 
149084 2022.02.06 

 
149304 2022.02.20 

 
150841 2022.06.04 

 
151730 2022.07.30 

 
207122 2021.02.22 
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(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

 
208973 2021.06.14 

 
210058 2021.08.23 

 
210077 2021.08.23 

 
210121 2021.08.30 

 
210140 2021.08.30 

 
210185 2021.08.30 

 
210256 2021.09.06 

 
210269 2021.09.06 

 
210300 2021.09.13 

 
210309 2021.09.13 

 
210348 2021.09.13 

 
210416 2021.09.13 

 
210417 2021.09.13 

 
210418 2021.09.13 

 
210529 2021.09.20 

 
210543 2021.09.20 

 
210580 2021.09.27 

 
210581 2021.09.27 

 
210582 2021.09.27 

 
210790 2021.10.04 

 
210874 2021.10.04 

 
210875 2021.10.04 

 
210876 2021.10.04 

 

(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

 
210877 2021.10.04 

 
210878 2021.10.04 

 
210969 2021.10.11 

 
211063 2021.10.11 

 
211117 2021.10.18 

 
211196 2021.10.18 

 
211342 2021.10.25 

 
211388 2021.10.25 

 
211408 2021.10.25 

 
211427 2021.10.25 

 
211506 2021.11.01 

 
211536 2021.11.01 

 
211603 2021.11.08 

 
211647 2021.11.08 

 
211755 2021.11.15 

 
211778 2021.11.15 

 
211879 2021.11.22 

 
211943 2021.11.26 

 
212045 2021.11.29 

 
212062 2021.11.29 

 
212063 2021.11.29 

 
212064 2021.11.29 

 
212065 2021.11.29 
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(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

 
212066 2021.11.29 

 
212067 2021.11.29 

 
212068 2021.11.29 

 
212069 2021.11.29 

 
212070 2021.11.29 

 
212071 2021.11.29 

 
212072 2021.11.29 

 
212073 2021.11.29 

 
212074 2021.11.29 

 
212075 2021.11.29 

 
212076 2021.11.29 

 
212082 2021.11.29 

 
212119 2021.12.06 

 
212186 2021.12.06 

 
212187 2021.12.06 

 
212188 2021.12.06 

 
212189 2021.12.06 

 
212191 2021.12.06 

 
212192 2021.12.06 

 
212193 2021.12.06 

 
212194 2021.12.06 

 
212195 2021.12.06 

 
212196 2021.12.06 

 

(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

 
212205 2021.12.06 

 
212206 2021.12.06 

 
212934 2022.01.24 

 
213174 2022.02.07 

 
213213 2022.02.07 

 
213338 2022.02.21 

 
213405 2022.02.21 

 
213429 2022.02.21 

 
29633 2021.10.14 

 
40701 2021.11.03 

 
40963 2022.01.31 

 
59681 2022.06.14 

 
59715 2022.06.21 

 
82557 2021.09.03 

 
82660 2021.09.14 

 
82686 2021.09.14 

 
82691 2021.09.14 

 
82708 2021.09.14 

 
82747 2021.09.22 

 
82883 2021.11.12 

 
82975 2021.11.19 

 
83097 2021.11.26 

 
83496 2022.01.07 
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(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: 

 
83497 2022.01.07 

 
83604 2022.01.14 

 
83792 2022.01.28 

 
83793 2022.01.28 

 
84181 2022.02.25 

 
9453 2021.10.27 
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Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn  
 
Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn i henhold til foretaksnavneloven § 3-6. 
Patentstyrets 1. Avdeling.
 
Krav nummer: 2010052 
Innsiger: OMI-KLINIKKEN DA 
Grunnlag: Registrert varemerke nr. 208045, 

ordmerket OMI-KLINIKKEN, samt 
innsigers foretaksnavn OMI-
KLINIKKEN DA, jf. 
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. 

Registreringsinnehaver: OMI KLINIKKEN HARAM, 
VATNEEIDET FYSIKALSKE 
INSTITUTT DA, org.nr. 995 539 
845. 

Beslutning: Registreringen KLINIKKEN 
HARAM, VATNEEIDET 
FYSIKALSKE INSTITUTT DA er i 
strid med foretaksnavneloven § 2-
6 nr. 4, og kravet om administrativ 
overprøving tas til følge. 
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Opphør av fullmektigverv  
 
I følgende varemerkesøknader og -registreringer er det ikke lenger oppnevnt fullmektig. 
 

(111) Reg.nr: 209820 
 Melding innkom: 2011.08.29 
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Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
 
0463162 
0566465 
0576245 
0762551 
0762663 
0762697 
0763779 
0764082 
0764084 
0764086 
0764179 
0765071 
0765350 
0765430 
0765528 
0765546 
0765880 
0766273 
0766413 
0766586A 
0766626 
0766662 
0766685 
0766984 
0767237 
0767272 
0767465 
0767965 
0768375 
0769859 
0771674 
0772754 
0774247 
0777054 
0777860 
0778034 
0781671 
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Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
 
0568208 
0568209 
0568210 
0568675 
0750964 
0751007 
0751044 
0751066 
0751096 
0751152 
0751245 
0751247 
0751363 
0751515A 
0751781 
0751810 
0751986 
0751989 
0752110 
0752271 

0752272 
0752273 
0752442 
0752503 
0752543 
0752562 
0752759 
0752778 
0752872 
0752989 
0753235 
0753342 
0753347 
0753376 
0753417 
0753451 
0753471 
0753489 
0753545 
0753552 

0753574 
0753783 
0753843 
0753851 
0753852 
0753853 
0753954 
0754067 
0754118 
0754207 
0754227 
0754228 
0754282 
0754704 
0754778 
0755142 
0755249 
0755250 
0755252 
0755365 

0755508 
0755792 
0755908 
0756171 
0756202 
0757686 
0757753 
0758178 
0758179 
0760316 
0761195 
0762886 
0763299 
0765014 
0765512 
0767277 
0775122
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