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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180) Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526) Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526) Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541) Merket er et ordmerke 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
(111) Reg.nr.: 262909 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201106565 
(220) Inndato: 2011.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.11 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MONSTER HOLDING AS, Utløbakken 32, 5260 INDRE 
ARNA 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262910 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201106070 
(220) Inndato: 2011.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.30 

HIPAS 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Kristian Ambjørndalen, Utsiktsveien 20B, 1369 
STABEKK 

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

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

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning, apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 
 

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

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 

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

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:42 Vitenskapelig og industriell forskning; Edb-
programmering. 

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

Klasse:44 Medisinsk og hygienisk behandling; 
skjønnhetspleie; veterinære tjenester; 
jordbruks- og landbrukstjenester. 

Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov, 
sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom 
og enkeltmennesker; juridiske tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262911 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108203 
(220) Inndato: 2011.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.18 

TESLITAZ 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-100 WHITEHOUSE STATION, USA (US) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262912 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108204 
(220) Inndato: 2011.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.18 

TESLITA 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-100 WHITEHOUSE STATION, USA (US) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262913 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108205 
(220) Inndato: 2011.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.18 

XELTAZIO 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, 
NJ08889-100 WHITEHOUSE STATION, USA (US) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262914 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108206 
(220) Inndato: 2011.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.18 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kia Motors Corp, 231 Yangjae-dong, 137-938 
SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea (KR) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Passasjerbiler, campingbiler, minivarebiler og 

deler til disse. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 262915 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108531 
(220) Inndato: 2011.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.25 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Oleana AS, Stephansensvei 47, 5267 ESPELAND 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:24 Damaskstoffer, duker, fløyel, pledd, putetrekk, 
sengetepper, sengetøy, silkestoffer, taftstoffer, 
trikotasje, ullstoffer, vadmel. 

Klasse:25 Benklær, bukser, drakter, fottøy, gensere, 
hansker, hatter, hodeplagg, jakker, jerseyklær, 
kapper, kjoler, konfeksjonsklær, kraver, kåper, 
leggings, luer, morgenkåper, muffer, pullovere, 
pyjamaser, sjal, skjerf, skjortebluser, skjorter, 
skjørt, sko, slips, sokker, strømpebukser, 
strømper, T-skjorter, trikotasje, vester, 
ytterfrakker. 

Klasse:27 Gulvtepper, papirtapeter. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262916 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108733 
(220) Inndato: 2011.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.29 

TASSIMO. HEMMELIGHETEN 
LIGGER I STREKKODEN 

(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 
6301 ZUG, Sveits (CH) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Elektriske kaffetraktere og kaffemaskiner, 

elektriske kaffeperkulatorer, elektriske 
kaffekanner og kaffekokere. 

Klasse:30 Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatninger, 
kakaodrikker, sjokoladedrikker, kaffedrikker og 
preparater for slike drikker; te. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262917 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201106794 
(220) Inndato: 2011.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.16 

GEVIR 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Gevir AS, Thorvald Meyersgate 15, 0266 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hår- og hudpleiemidler. 

Klasse:9 Elektroniske publikasjoner. 
 

Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
utgivelse av tekster. 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262918 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108207 
(220) Inndato: 2011.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.18 

Cocktail Sports 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Moods of Norway AS, Tinggata 22, 6783 STRYN 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Briller; solbriller. 
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262919 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(300) Søknadsprioritet 2011.02.11, US, 85/240,142 
(210) Søknadsnr.: 201108209 
(220) Inndato: 2011.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.18 

AURA 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 3M Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 
SAINT PAUL, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Respiratorer, ikke for kunstig respirasjon. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262920 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108532 
(220) Inndato: 2011.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.25 

SCHEI SMYKKEBILDE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Lisbeth Schei, Vestre Hallsetvangen 5 B, 7027 
TRONDHEIM 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Malerier. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262921 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108212 
(220) Inndato: 2011.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.18 

THOMSON REUTERS LIVE 
POWER INTELLIGENCE 

(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Thomson Reuters Global Resources, Neuhofstrasse 1, 
6340 BAAR, Sveits (CH) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Tilveiebringelse av markedsinformasjon og 

fremtidsutsikter angående det Nordiske 
kraftproduksjonsmarkedet. 

Klasse:36 Finansielle konsulenttjenester, nemlig 
investerings-konsulenttjenester, finansiell 
verdifastsettelse av det nordiske 
kraftproduksjonsmarkedet, finansielle 
konsulenttjenester innenfor det nordiske 
kraftproduksjonsmarkedet, tilveiebringelse av 
finansiell informasjon om det nordiske 
kraftproduksjonsmarkedet. 

Klasse:41 Nyhetstjenester knyttet til det nordiske 
kraftproduksjonsmarkedet, arrangering av 
konferanser og seminarer knyttet til det 
nordiske kraftproduksjonsmarkedet og 
tilveiebringelse av individuelle nyheter og 
analyser om det nordiske 
kraftproduksjonsmarkedet. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262922 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108995 
(220) Inndato: 2011.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.03 

RUBIRA 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 
OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig 

kjønnshormoner og deres modulatorer. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262923 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201107086 
(220) Inndato: 2011.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.21 

SAFETY IS BEAUTIFUL 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Magnus Bjelkerud, Schives gate 12a, 0259 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 
OSLO 

(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; brannvernprodukter; 
brannvarslere; branntepper; klær for 
beskyttelse mot brann. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salg av ovennevnte produkter i 
klasse 9. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; teknisk 
rådgivning relatert til brannsikkerhet og 
brannvern 

Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 
personlige og sosiale tjenester utført av andre 
for å dekke personlige behov; utleie av 
brannslukkingsapparater og 
brannvernsprodukter; rådgivningstjenester 
relatert til brannsikkerhet. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262924 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108215 
(220) Inndato: 2011.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.19 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Yelp! Inc, 706 Mission Street, 7th Floor, CA94103 SAN 
FRANCISCO, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Nedlastbar programvare for fremskaffelse av 

forbrukerinformasjon, nemlig innsamling, 
rangering, oppslutning, anmeldelser, 
henvisninger og anbefalinger vedrørende 
næringsvirksomhet, restauranter, 
tjenesteytere, hendelser, offentlige tjenester og 
offentlige organer, parker og friområder, 
religiøse organisasjoner og nonprofit 
organisasjoner; nedlastbar programvare for 
visning og deling av en brukers lokalisering og 
søking, lokalisering og interaksjon med andre 
brukere og steder. 

Klasse:16 Trykte restaurant- og reisehåndbøker; 
klistremerker; dekaler. 

Klasse:20 Plaketter av tre og/eller plast. 
Klasse:25 Klær, bekledningsgjenstander og tilbehør, 

nemlig T-skjorter, tank tops, gensere, jakker, 
shorts, bukser og knapper; fottøy; hodeplagg. 

Klasse:35 Fremskaffelse av en webside der brukerne kan 
lagre og lese om oppslutning, anmeldelser, 
henvisninger og anbefalinger vedrørende 
næringsvirksomhet, restauranter, 
tjenesteytere, hendelser, offentlige tjenester og 
offentlige organer, parker og friområder, 
religiøse organisasjoner og nonprofit 
organisasjoner; fremskaffelse av 
forbrukerinformasjon, nemlig innsamling, 
rangering, oppslutning, anmeldelser, 
henvisninger og anbefalinger vedrørende 
næringsvirksomhet, restauranter, 
tjenesteytere, hendelser, offentlige tjenester og 
offentlige organer, parker og friområder, 
religiøse organisasjoner og nonprofit 
organisasjoner; annonsering, markedsføring 
og promoteringstjenester, nemlig fremskaffelse 
av informasjon vedrørende avslag, kuponger, 
rabatter, kvitteringer, linker til 
detaljsalgwebsteder for andre samt spesielle 
tilbud på varer og tjenester for andre. 

Klasse:38 Fremskaffelse av online elektroniske 
bulletintavler for overføring av meldinger blant 
datamaskinbrukere vedrørende rangering, 
oppslutning, anmeldelser, henvisninger og 
anbefalinger vedrørende næringsvirksomhet, 
restauranter, tjenesteytere, hendelser, 
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offentlige tjenester og offentlige organer, 
parker og friområder, religiøse organisasjoner 
og nonprofit organisasjoner. 

Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse 
av online datamaskinspill; online tidsskrifter, 
nemlig blogger inneholdende informasjon 
vedrørende oppslutning, anmeldelser, 
henvisninger og anbefalinger vedrørende 
næringsvirksomhet, restauranter, 
tjenesteytere, hendelser, offentlige tjenester og 
offentlige organer, parker og friområder, 
religiøse organisasjoner og nonprofit 
organisasjoner; underholdningstjenester i form 
av arrangering, organisering og det å være 
vertskap for sosiale 
underholdningsbegivenheter. 

Klasse:42 Fremskaffelse av online nedlastbar 
programvare for å vise og dele en brukers 
lokalisering og fremfinning, lokalisering og 
interaksjon med andre brukere og steder. 

Klasse:45 Online sosiale nettverkstjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262925 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108724 
(220) Inndato: 2011.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.28 

VIVA PERFORMANCE COUTURE
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Anette Tonna, Jacob Aallsgate 11, 0368 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:41 Underholdnings- og opplæringsvirksomhet. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262926 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(300) Søknadsprioritet 2011.02.04, US, 85/234,770 
(210) Søknadsnr.: 201108755 
(220) Inndato: 2011.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.02 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Miami Instruments LLC, 2222 Ponce de Leon Blvd., 
Suite 200, FL33134 CORAL GABLES, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Kirurgiske innretninger og instrumenter. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262927 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108734 
(220) Inndato: 2011.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.29 

NORTHGROW 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 WWW.NORTHGROW.NO DA, Vardenveien 215 C, 
9018 TROMSØ 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Blomsterjord, gjødningsmidler, gjødsel for jord. 
Klasse:11 Klimatiseringsapparater, klimaanlegg. 
Klasse:21 Blomsterpotter, blomsterstativer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262928 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108191 
(220) Inndato: 2011.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.15 

INTEGRA 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 E Bergerow GmbH & Co, An den Nahewiesen 24, 
55450 LANGENLONSHEIM, Tyskland (DE) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Filtreringsutstyr, filtreringsapparater, 
filtreringsanordninger, filtre, filterunderlag og 
filterhinner for bruk i tekniske applikasjoner, 
særlig i prosessteknikk, maskinteknikk og 
konstruksjon av kjøretøy. 
 

Klasse:11 Filtreringsutstyr, filtreringsapparater, 
filtreringsanordninger, filtre, filterunderlag og 
filterhinner for bruk i drink-, industri-, og i 
kjemiske- og kjemiske-farmasøytiske 
industrier. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262929 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201108492 
(220) Inndato: 2011.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.21 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Herbalife International Inc, 800 W. Olympic Boulevard, 
Suite 406, CA90015 LOS ANGELES, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Kosttilskudd og nærende tilskudd; mattilskudd; 

kosttilskudd og nærende tilskudd for sport og 
idrett; næringsforsterkede drikker; mattilskudd 
med proteiner, mineraler og vitaminer. 

Klasse:29 Kosttilskudd; nærende tilskudd; mat bestående 
av pulveriserte preparater; mattilskudd med 
proteiner, mineraler og vitaminer. 

Klasse:32 Preparater til fremstilling av ikke-
alkoholholdige drikker; drikker for sport og 
idrett; sportsdrikker med proteiner, mineraler 
og vitaminer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262930 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201109038 
(220) Inndato: 2011.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.08 

NoKiTrade 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Nokitrade Ltd, Dronningens gate 17, 1530 MOSS 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262931 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(300) Søknadsprioritet 2008.04.21, US, 77/453,332 
(210) Søknadsnr.: 200813230 
(220) Inndato: 2008.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.08 

THROWBOT 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ReconRobotics Inc, 7700 West 78th Street, MN55439 
EDINA, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Autonome mobile overvåkingsenheter til 

verdensomspennende bruk innenfor sikkerhet, 
rekognosering, overvåkning, adgangskontroll, 
håndtering av farlig materiale og 
førstesvarsituasjoner av militære, lokale, statlige 
og føderale myndigheter, politi, taktiske 
politienheter, sikkerhetsbyråer, private 
sikkerhetsfirmaer og bedrifter som håndterer 
farlige materialer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262932 
(151) Reg.dato.: 2011.12.08 
(210) Søknadsnr.: 201001871 
(220) Inndato: 2010.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.08 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Birger Ekerholt AS, Hoffsveien 17, 0275 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:38 Data- og telekommunikasjonstjenester ved 
transport og oppbevaring av gods, hermed 
inkludert datastøttede logistikktjenester; 
sending og overføring av bilder, informasjon 
og e-post via data-, mobil- og 
telekommunikasjonsnett; leasing og utleie av 
kommunikasjonsutstyr. 

Klasse:39 Transport, spedisjons- og lagringsvirksomhet; 
emballering og oppbevaring av gods; transport 
og oppbevaring av gods; utstedelse av 
transport- og tolldokumenter, bevis og 
verdidokumenter for gods; informasjon og 
bestillingstjenester for transport og 
oppbevaring samt logistikktjenester; 
logistikkvirksomhet vedrørende transporter, 
spedisjon og lagring; konsulenttjenester 
vedrørende logistikk, transport, spedisjons- og 
lagringsvirksomhet. 

Klasse:42 Oppdatering og utleie av operativ- og 
applikasjonsprogramvarer, utleie av 
datamaskiner, leasing av tilgangstid til 
databaser, datamaskinkonsulenttjenester til 
brukere av datamaskiner og programvarer 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262933 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201108557 
(220) Inndato: 2011.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.27 

ANNES BRUNOST 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(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; meieriprodukter; 
ost; brunost; 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   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262934 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201108735 
(220) Inndato: 2011.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.31 

ROSENBY 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 KJELL OLAV NILSEN, Postboks 1213, 9262 TROMSØ 
(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:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til 
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

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

Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller 
av plast. 

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

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

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262935 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201108736 
(220) Inndato: 2011.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.01 

ROSENBY 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 KJELL OLAV NILSEN, Postboks 1213, 9262 TROMSØ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til 
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; 
ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for 
herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål. 

Klasse: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:26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, 
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler 
og synåler, kunstige blomster. 

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

Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; 
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for 
mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262936 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201109044 
(220) Inndato: 2011.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.09 

AVEENO POSITIVELY PURE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza , 
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Sjampoer, balsamer, stylingprodukter, 

hårsprayer, hårkurer som ikke skal skylles ut 
(leave in treaments), tørrsjampoer og to i én 
sjampo/balsam. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262937 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201108533 
(220) Inndato: 2011.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.25 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nova Subsea AS, Postboks 2 Sentrum, 3101 
TØNSBERG 

(740) Fullmektig: 
 Bjørn Johnsen, Postboks 423, 3101 TØNSBERG 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Kontortjenester, bistand ved administrasjon og 

ledelse av bedrifter. 
 

Klasse:42 Rådgivningstjenester og kontrolltjenester i 
forbindelse med bygging og bruk av 
installasjoner og skip til bruk for leting etter, 
opphenting og lagring av olje og gass, 
herunder rådgivningstjenester og 
kontrolltjenester i forbindelse med flytende 
innretninger for produksjon, lagring og lossing 
(FPSO-floating, production, storage and 
offloading-innretninger). 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262938 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201109046 
(220) Inndato: 2011.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.09 

AVEENO ESSENTIAL MOISTURE
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza , 
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Hårpleiepreparater, nemlig sjampo; 

fuktighetsbevarere for leppepleie, 
ansiktspleiepreparater; toalettartikler for babyer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262939 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201109047 
(220) Inndato: 2011.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.08 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Formuesforvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 
OSLO 

(740) Fullmektig: 
 Formuesforvaltning Advokatfirma Heiberg, Postboks 

1777 Vika, 0122 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; faglig konsultasjoner om forretninger, 
konsulentbistand i forretningssaker; 
regnskapsførsel, regnskapsanalyser; 
regnskapskontroll; skatteberegning; 
økonomisk planlegging; økonomiske 
beregninger; selskapsevaluering; 
kontortjenester. 

Klasse:36 Finansiell virksomhet, herunder finansiell 
rådgivning; forretninger med fast eiendom; 
investeringsvirksomhet; bestyrelse av 
familiestiftelser; finansanalyser; 
finansieringsevaluering; finansrådgivning, 
finanstransaksjoner; fondsinvestering; fonds- 
og verdipapirforvaltning; kapital- og 
fondsinvestering; kapital- og fondsforvaltning; 
forvaltning av formuer; konsulentbistand i 
skattespørsmål; rådgivning i finansielle 
spørsmål. 

Klasse:45 Juridiske tjenester; personlige og sosiale 
tjenester utført av andre for å dekke personlige 
behov 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262940 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201109048 
(220) Inndato: 2011.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.08 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Formuesforvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 
OSLO 

(740) Fullmektig: 
 Formuesforvaltning Advokatfirma Heiberg, Postboks 

1777 Vika, 0122 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; faglig konsultasjoner om forretninger, 
konsulentbistand i forretningssaker; 
regnskapsførsel, regnskapsanalyser; 
regnskapskontroll; skatteberegning; 
økonomisk planlegging; økonomiske 
beregninger; selskapsevaluering; 
kontortjenester. 

Klasse:36 Finansiell virksomhet, herunder finansiell 
rådgivning; forretninger med fast eiendom; 
investeringsvirksomhet; bestyrelse av 
familiestiftelser; finansanalyser; 
finansieringsevaluering; finansrådgivning, 
finanstransaksjoner; fondsinvestering; fonds- 
og verdipapirforvaltning; kapital- og 
fondsinvestering; kapital- og fondsforvaltning; 
forvaltning av formuer; konsulentbistand i 
skattespørsmål; rådgivning i finansielle 
spørsmål. 

Klasse:45 Juridiske tjenester; personlige og sosiale 
tjenester utført av andre for å dekke personlige 
behov. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262942 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201109090 
(220) Inndato: 2011.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.10 

MARY KAY LASH RESPONSE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mary Kay Inc, 16251 Dallas Parkway, TX75379-9045 
DALLAS, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Kosmetikk; ikke-medisinske toalettartikler; ikke-

medisinske hudpleiepreparater. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262943 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201109006 
(220) Inndato: 2011.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.04 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Diageo Ireland, St. James's Gate DUBLIN 8, Irland (IE) 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 
OSLO 

(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   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262944 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201106060 
(220) Inndato: 2011.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.30 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Middagshjelpen AS, Kristian Bognerudsvei 18a, 0956 
OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Undervisning om mat, kosthold og trening. 
Klasse:43 Tjenester i forbindelse med å skaffe tilveie mat 

for forbruk; beverting og tilbringing av mat og 
drikke.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262945 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201108168 
(220) Inndato: 2011.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.14 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kao Kabushiki Kaisha, 14-10, Nihonbashi Kayabacho 
1-chome, Chuo-Ku, 103-8210 TOKYO, Japan (JP) 

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

OSLO 
(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; 
kosmetikkingredienser for bruk i fremstilling av 
ikke-medisinske hudpleiepreparater. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262946 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(300) Søknadsprioritet 2011.03.23, US, 85/274,331 
(210) Søknadsnr.: 201106746 
(220) Inndato: 2011.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.15 

PHANTOMIRXR 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Raytheon Co, 870 Winter Street, MA02451-1449 
WALTHAM, USA (US) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Kikkerter(bi-oculars). 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262947 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201108537 
(220) Inndato: 2011.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.25 

HUMAPEN SAVVIO 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, IN46285 
INDIANAPOLIS, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Medisinsk leveringsinnretning for bruk som et 

medikamentleveringssystem; medisinsk 
leveringsinnretning i form av en sprøyte, 
injektor (injeksjonsinnretning), eller penn for 
bruk ved injisering av et farmasøytisk preparat. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262948 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201107392 
(220) Inndato: 2011.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.24 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 The Hertz Corporation, 225 Brae Boulevard, NJ07656 
PARK RIDGE, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Forhandlervirksomhet for kjøretøy. 
Klasse:37 Utleie av byggeutstyr. 
Klasse:39 Utleie av kjøretøy. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262949 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201106264 
(220) Inndato: 2011.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.03 

nokoanna 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NOKOANNADESIGN, Urteveien 15 A, 1621 
GRESSVIK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:42 Industridesign av møbler, emballasje, 

transportmiddel og elektriske produkter. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262950 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(300) Søknadsprioritet 2011.02.01, MX, 1151859 
(210) Søknadsnr.: 201108739 
(220) Inndato: 2011.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.01 

MYFORD SELECT DRIVE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ford Motor Company, One American Road, MI48126 
DEARBORN, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Førerjusterbart eller førertilpassbart fjærings- 

og styringssystem, levert som en integrert del 
av et motorkjøretøy, omfattende elektrisk 
justerbare styrings- og fjæringsaktuatorer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262951 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201107412 
(220) Inndato: 2011.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.24 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Ubearbeidede plastmaterialer, petrokjemiske 
produkter, petro-kjemiske produkter, nemlig 
polymerer, polypropylen og polyetylen, 
kjemiske produkter til industrielle og 
vitenskapelige formål, ildslukningsmidler, 
hydrogen. 
 

Klasse:3 Midler til rengjøring, bilvask, polering og 
flekkfjerning samt til sliping, såper, kosmetikk. 
 

Klasse:4 Bensin, petroleumsprodukter, olje, råolje, 
raffinert olje, brenselolje og brennstoffer, 
drivstoffer, tørr gass, naturgasskondensater, 
oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, 
støvbindermidler, brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer, 
brenselpellets, fyringsolje, forbrenningsgass 
lys og veker for lys. 
 

Klasse:7 Vindmøller, offshore vindmøller, 
vindkraftanlegg, offshore vindkraftanlegg, 
vindturbiner, mølletårn og møllemaster 
møllevinger. 
 

Klasse:9 Computer software og computer apparater og 
-utstyr for vindmøller, kontroll og 
overvåkingsutstyr for automatisk inn- og 
utkopling av generatorer og til automatisk start 
etter strømavbrytelse, 
overspenningsbeskyttelse mot lynnedslag, 
mikroprosessorer til kontroll og 
spenningsregulering, til kontroll av 
svingningstall, fasetilstand og rotorhastighet, til 
kontroll av effektivitet, av temperatur, av 
vindretning og av vindhastighet, alle relatert til 
vindmøller. 
 

Klasse:17 Halvbearbeidet plast. 
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, samt ferdigretter laget av de foran 
nevnte varer. 
 

Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis, is. 
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Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser, friske 
frukter og grønnsaker. 

Klasse:35 Ledelse av bensinstasjoner, 
markedsundersøkelser og markedsanalyser, 
utforming av salgsstrategier, salgsfremmende 
strategier, identifikasjon av målmarked samt 
annonse- og reklameprogrammer. 
 

Klasse:36 Betalingstjenester for C02-kvoter, 
forsikringstjenester og finansielle tjenester. 
 

Klasse:37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, 
vedlikehold og reparasjonstjenester relatert til 
oljeplattformer og oljeledninger, brønnboring, 
konstruksjon, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vindmøller og vindkraftanlegg, 
av offshore vindmøller og offshore 
vindkraftanlegg, samt av vindturbiner, 
mølletårn, møllemaster og av møllevinger, 
vedlikehold og reparasjon av biler, bilvask. 
 

Klasse:39 Transport av råolje, tung brenselolje, tørrgass 
og lagring av brenselolje. 

Klasse:40 Raffinering av råolje og bearbeiding av 
produkter av raffineringen, så vel som 
bearbeiding av tørr gass, 
naturgasskondensater, bearbeiding av petro-
kjemiske produkter. 
 

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

Klasse:42 Eksploatering av olje og gass, utnyttelse av 
oljefelt, eksploateringstjenester og 
feltutviklingstjenester i forbindelse med 
markedsføringen av 
petroleumsindustriteknologi og -produkter, 
ingeniørtjenester og undersøkelser relatert til 
dypvannsteknologi, oljeleting, 
planleggingstjenester relatert til bygging av 
oljeplattformer, testing av oljebrønner, utvikling 
og testing av vindmøller og vindkraftanlegg, 
computerprogrammering for andre, 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil, industriell 
analyse og forskning, design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 
 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
midlertidig innlosjering. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262952 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201106831 
(220) Inndato: 2011.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.20 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TRYGG TRAFIKKOPPLÆRING GRIM KETIL 
NORDHUS, Postboks 386, 1372 ASKER 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Undervisningstjenester i forbindelse med 

trafikk på internett; tilby videoundervisning, 
illustrasjoner og læretekst for førerkortelever 
via et nettsted. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262953 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201108730 
(220) Inndato: 2011.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.01 

SLEEK 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hynedale Ltd, Lynton House 7-12 Tavistock Square, 
WC1H9BQ LONDON, Storbritannia (GB) 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Mannekengdukker; mannekenghoder; 

mannekenghoder for bruk i opplæring og 
trening for frisering, hårstyling, 
skjønnhetsterapi og/eller påføring av sminke 
og kosmetikk; mannekenger med 
skulderplattform. 
 

Klasse:26 Parykker; løshår; tupeer; hårlokker; hårislett; 
hårprøver; hårextensions; hårvev; 
menneskehår; syntetisk hår; hårvev-nåler; 
parykk-hatter; hårornamenter og hårtilbehør; 
hårbånd; hårspenner; hårfestere; hårfletter; 
deler, tilpasninger og komponenter til de 
nevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262954 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.27, US, 85/024,495 
(210) Søknadsnr.: 201004927 
(220) Inndato: 2010.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.09 

FISKER 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Fisker Coachbuild LLC, 2811 McGaw Avenue, Suite B, 
CA92614 IRVINE, USA (US) 

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

0116 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Bilforhandlervirksomhet knyttet til salg av biler, 
konstruksjonsdeler og strukturelle deler for 
biler, bilmotorer, bilemblem, herunder 
metallprydelser. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262955 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201013590 
(220) Inndato: 2011.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.04 

YOG Lillehammer 2016 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske 
Komitè, 0840 OSLO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Kleven & Kristensen, Sognsveien 75C, 

0855 OSLO 
(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. 

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262956 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201013591 
(220) Inndato: 2011.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.04 

Ungdoms-OL Lillehammer 2016 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske 
Komitè, 0840 OSLO 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Kleven & Kristensen, Sognsveien 75C, 

0855 OSLO 
(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. 
 

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

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

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262957 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201008883 
(220) Inndato: 2010.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.27 

OPTICAN 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 SØBORG, Danmark 
(DK) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske, naturmedisinske og dietetiske 
preparater samt kosttilskudd til medisinsk bruk, 
herunder preparater og tilskudd til 
oftalmologiske formål, herunder preparater og 
tilskudd mot lysfølsomhet og behandling av og 
forebyggelse mot trette eller tørre øyne; 
øyendråper og øyerensepreparater basert på 
planteekstrakter til forebyggelse av 
alderspåvirkninger av øyets funksjon og 
bevarelse av øyets sunnhet. 

Klasse:29 Kosttilskudd og helsekost(ikke til medisinsk 
bruk og ikke opptatt i andre klasser) 
hovedsakelig bestående av tørkede, 
pulveriserte, og ekstraherende bær, røtter og 
blader, fisk og kjøtt. 

Klasse:30 Helsekost og kosttilskudd (ikke til medisinsk 
bruk og ikke opptatt i andre klasser) 
hovedsakelig bestående av tørkede, 
pulveriserte og ekstraherte blomster samt 
tørkede urter og tørkede krydderurter. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262958 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(300) Søknadsprioritet 2010.09.21, CH, 6061/75 
(210) Søknadsnr.: 201012265 
(220) Inndato: 2010.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.19 

PERSONALITY PENS 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Prodir SA, 6814 CADEMPINO, Sveits (CH) 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Skrivesaker og papirvarer; skriveredskaper, 
penner, papir. 

Klasse:35 Markedsføring, reklamevirksomhet, utsendelse 
av reklamemateriell og konsultasjoner og 
rådgivning vedrørende forannevnte tjenester; 
forretningskonsultasjoner og rådgivning 
vedrørende design og individuell tilpasning av 
skriveredskaper for reklameformål. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262959 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201108989 
(220) Inndato: 2011.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.03 

MOLYTRAC 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 
OSLO 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; gjødsel. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262960 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201012755 
(220) Inndato: 2010.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.02 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 AquaCulture Engineering AS, c/o SINTEF Fiskeri og 
Havbruk, Postboks 4762, Sluppen, 7465 TRONDHEIM 

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

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

forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262961 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201103147 
(220) Inndato: 2011.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.17 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ANDREAS TORGERSEN, ODINS GATE 29, 0260 
OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Abonnementsalgstjenester for teleselskaper; 

administrasjon av handelstjenester; agenturer 
(import- og eksport-); analyse av 
kostnadspriser; annonse- og 
reklamevirksomhet via postordre; 
annonsebyråer; annonser (spredning av 
reklame-); arbeidsformidling arbeidskontorer; 
auksjonssalg; avisabonnementer (formidling 
av -) [for tredjemann]; avskrift [transkripsjon]; 
avskrivningsbyråer; bedrifter (bistand for 
ledelse av handels- eller industri-); bedrifts- og 
forretningsledelse (konsultasjon for -); 
bedriftsledelse (bistand til -); bedriftsledelse 
(konsultasjoner om -); bedriftsledelse av 
hoteller; bedriftsledelse for utøvende 
kunstnere; bedriftsopplysninger; 
bedriftsundersøkelser; bistand ved 
forretningsledelse; bokføring; bokholderi; 
butikkvinduer (dekorering av -); byråer 
(informasjons-) (handelsopplysninger); data-
arkiver (administrasjon av -); databaser 
(innsamling av informasjon for bruk i -); 
databaser (systematisering av informasjon for 
bruk i -); datamaskiner (lokalisering av 
varevogner ved hjelp av -); datasøk i datafiler, 
for andre; dekorasjon av butikkvinduer; 
demonstrasjoner av varer; dokumentasjon 
(oppdatering av reklame-); dokumentkopiering; 
eksport og importagentur; etterforskning for 
forretninger; evaluering (forretnings-); faglige 
konsultasjoner om forretninger; fakturering; 
fjernsynsreklame; formidling (arbeids-); 
forretninger (etterforskning for -); 
forretningsadminstrasjon ved lisensiering av 
varer og tjenester for andre 
forretningsevaluering; forretningsinformasjon- 
og rådgivning [konsumentråd]; 
forretningsinformasjoner; forretningsledelse 
(rådgivning for -); forretningsledelse [bistand 
ved -]; forretningsundersøkelser; fotokopiering; 
gallupundersøkelse; handels- eller 
industrivirksomheter (bistand for ledelse av -); 
handelsinformasjon (byråer for -); hoteller 
(bedriftsledelse av -); hyrekontor; import- og 
eksportagenturer; industrivirksomhet (bistand 
for ledelse av handels- eller -); informasjon 
(byråer for handels-); innsamling av 
informasjon for bruk i databaser; 
konsulentbistand i forretningssaker; 
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konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; konsultasjoner i 
personalspørsmål; kontormaskiner og -
apparater (utleie av -); kopiering (dokument-); 
kopiering (foto-); kostnadspriser (analyse av -) 
; layouttjenester for reklameformål; ledelse av 
handels- eller industribedrifter (bistand for -); 
lønningslister (utarbeidelse av -); 
markedsstudier; markedsundersøkelser; 
maskinskrivning; meningsmåling; messer 
(organisering av -) for salg og markedsføring; 
modelltjenester for reklame og salg; 
nyhetsklipping; omflyttingstjenester; on-line 
annonsering på datanettverk; oppdatering av 
reklamedokumentasjon; opplysninger 
(forretnings-); organisasjons- og 
forretningsledelse (rådgivning om -); 
organisering av handels- og 
reklameutstillinger; organisering av messer for 
salg og markedsføring; outsourcingstjenester 
[forretningsassistanse]; personalspørsmål 
(konsulentvirksomhet vedrørende); 
personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; personnellrekruttering; 
presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg; 
prissammenligningstjenester; prokura [handel 
på andres vegne]; psykotekniske 
fremgangsmåter (personellutvelgelse ved -); 
Public Relation [PR-virksomhet]; publisering av 
reklametekster; radioreklame og 
¿annonsering; rasjonaliseringsekspertise; 
regnskapsanalyser; regnskapsanalyser 
(utarbeiding av -); regnskapsførsel; 
regnskapskontroll; reklame (fjernsyns-); 
reklame (radio-); reklameannonser (utsendelse 
av -); reklamebyråer; reklamemateriale 
(oppdatering av -); reklamemateriell (utleie av -
); reklamemateriell (utsendelse av -) 
[flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; 
reklameoppslag; reklameplass (utleie av -); 
reklametekster (publisering av -); 
reklametekster (utarbeidelse av -); 
reklamevirksomhet; rådgivning for 
rasjonalisering av forretninger; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; 
salgsautomater (utleie av -); salgsfremmende 
tjenester [for tredjemann]; sekretærtjenester; 
skatteberegning (utarbeiding av -); skriving av 
reklametekster; sponsorsøktjenester; 
stenografi; studier (markeds-); systematisering 
av informasjon for bruk i databaser; taksering 
av trær på rot; tekstbehandlingstjenester ; 
telefonsvartjenester for fraværende 
abonnenter; transkripsjon [avskrift]; trær på rot 
(taksering av -); ullvarer (evaluering av -); 
undersøkelser (markeds-); utarbeidelse av 
reklametekster; utarbeiding av 
skatteberegninger; utleie av annonseringstid i 
kommunikasjonsmedia; utleie av 
fotokopieringsmaskiner; utleie av 
kontormaskiner og apparater; utleie av 
reklamemateriell; utleie av reklameplass; utleie 
av salgsautomater; utsendelse av 
reklameannonser; utsendelse av 
reklamemateriell (flyveblader, hefter, 
trykksaker, vareprøver); utsendelse av 
vareprøver; utsetting av tjenester 
[forretningsassistanse]; utstillinger for handels- 
og reklameformål (organisering av -); 
utvelgelse (personell-) ved psykotekniske 
fremgangsmåter; utøvende kunstnere 
(bedriftsledelse for -); vareprøver (utsendelse 
av -); vogner (lokalisering av vare-) ved hjelp 
av datamaskiner; økonomisk planlegging; 
økonomiske beregninger.  

Klasse:36 Aktuarvirksomhet; antikvitetstaksering; 

avbetalingsfinansiering; avbetalingskreditt; 
avbetalingslån; bankforretninger; 
bankvirksomhet; bestyrelse av familiestiftelser; 
bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av 
leiegårder; betaling ved avdrag; boligformidling 
[leiligheter]; brannforsikring; 
børsmeglervirksomhet; børsnoteringer; 
clearingvirksomhet [valuta]; debetkort-
tjenester; deponering (safe-); deponering av 
verdipapirer; deponering av verdisaker; 
deponering i sikkerhetsskap; eiendom 
(bestyrelse av fast -); eiendom (forpaktning av 
fast -); eiendom (taksering av fast -); 
eiendommer (utleie av landbruks-); 
eiendomsmegler for fast eiendom; 
eiendomsomsetning; emisjon av reisesjekker; 
emisjon av verdianvisninger; 
faktoringselskaper; fast eiendom (bestyrelse 
av -); fast eiendom (forpaktning av -); fast 
eiendom (taksering av -); finansanalyser ; 
finansiell sponsorvirksomhet; finansiell 
virksomhet; finansielle tjenester i forbindelse 
med selskapsavvikling; finansiering (leasing-); 
finansieringsevaluering [forsikring, bank, fast 
eiendom]; finansieringstjenester; 
finansieringsvirksomhet; finansieringsvurdering 
[forsikring, bank, fast eiendom]; 
finansinformasjon; finansrådgivning; 
finanstransaksjoner ; fondsinvestering; 
fondsopprettelse; formuer (forvaltning av -); 
forpaktning av faste eiendommer; 
forpaktningsvirksomhet; forretninger (inkasso-
); forsikring (syke- og pensjons-); 
forsikringsagenturer; forsikringsinformasjon; 
forsikringsmegler; forsikringsrådgivning; 
forsikringsvirksomhet; forvaltning av formuer; 
frimerketaksering; garantier [kausjon]; 
husleieinnkreving ; inkassoforretninger; 
inkassokontor; innsamling (veldedighets-); 
innsamlingsbyråer; investeringer (fonds-); 
investeringer (kapital-); kapitalfond 
(opprettelse av -); kapitalinvesteringer; kausjon 
[garanti]; kjøpekortstjenester; konsulentbistand 
i skattespørsmål; kreditt (avbetalings-); 
kredittkontor; kredittkort (utstedelse av -); 
kredittkort-tjenester; kunsttaksering; 
landbrukseiendommer (utleie av -); 
leasingfinansiering; leiegårder (bestyrelse av -
); leiligheter (utleie av -); livsforsikring; lån 
(avdrags-); lån (pante-); meglerforretninger for 
fast eiendom; meglervirksomhet; 
mynttaksering; nettbanktjenester; noteringer 
(børs-); omsetning (eiendoms-); oppbygging 
av kapitalfond; pantelån; pengeoverføring 
(elektronisk-); pengeveksling; 
pensjonsforsikring; 
pensjonsutbetalingstjenester; reisesjekker 
(utstedelse av -); 
reparasjonskostnadsevaluering [finansiell 
verdiberegning]; rådgivning i finansielle 
spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål; 
safedeponering; sikkerhetsskap (deponering i -
); sjekker (verifisering av -); sjøforsikring; 
skattespørsmål (konsulentbistand i -); 
skattespørsmål (veiledning i -); 
smykketaksering; sparebanker; speditører 
(toll-); sponsorvirksomhet, (finansiell); 
sykeforsikring; taksering av fast eiendom; 
tollspeditører; ulykkesforsikring; utleie av 
kontorer (fast eiendom); utleie av 
landbrukseiendommer; utleie av leiligheter; 
utlån [finansiering]; utlån mot pantesikkerhet; 
utstedelse av kredittkort; utstedelse av 
reisesjekker; utstedelse av verdianvisninger; 
valutaveksling; veiledning i skattespørsmål; 
veldedighetsinnsamlinger; verdipapirer 
(deponering av -); verdipapirer (kurtasje av -); 
verdisaker (deponering av -); verifisering av 
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sjekker  
Klasse:45 Adopsjonstjenester; anstandspersoner 

[ledsagere]; bagasjeinspeksjon for 
sikkerhetsformål; barnevaktstjenester; 
begravelser; begravelsesbyråer; beskyttelse 
av sivilpersoner; body-guardtjenester; 
brannslukning; byråer (begravelses-); byråer 
(detektiv -); byråer (ekteskaps-); byråer for 
kontaktformidling; detektivbyråer; dress (utleie 
av -); ekteskapsbyråer; eskorte (body-
guardtjenester); etterforskning av forsvunne 
personer; ettersøkning av forsvunne personer; 
forsvunne personer (etterforskning av -); 
forvaltning av opphavsrettigheter; 
horoskopstillelse; hustilsyn; inspeksjon av 
fabrikker i forbindelse med sikkerhetsformål; 
juridisk forskning; juridiske tjenester; klær 
(utleie av -); konsulentvirksomhet for 
sikkerhetsspørsmål; kontaktbyråer; 
kontaktformidling (byråer for -); kremasjon; 
ledsagere [anstandspersoner]; lisensiering av 
dataprogramvare [juridisk tjeneste]; 
lisensiering av immaterielle rettigheter; låser 
(åpning av -); megling; nattevaktselskaper; 
nøkkelservice; organisering av religiøse møter; 
overvåkning av immaterielle rettigheter; 
overvåkning av tyveri- og innbruddsalarm; 
pass av husdyr; personer (etterforskning av 
forsvunne -); granskingstjenester av 
privatpersoner; registrering av domenenavn; 
reisefølgevirksomhet; rådgivning om 
immateriell eiendomsrett; selskaper (nattevakt 
-); sivilpersoner (beskyttelse av -); 
tilbakelevering av tapte eiendeler; utleie av 
brannalarmer; utleie av 
brannslukningsapparater; utleie av dresser; 
utleie av klær; åpning av lås.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, 
beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; 
bladmetaller og metallpulver for malere, 
dekoratører, trykkere og kunstnere. 

Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable 
hus av metall; materialer av metall for 
jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av 
metall (uedelt); låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); 
metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer. 

Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); kobliner og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner. 

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

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

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

Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller 
av plast. 

Klasse:22 Tau, reip, hyssing, snorer for festing av 
vinranker og for skyvevinduer, telt, markiser av 
syntetiske materialer og av tekstiler, 
presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre 
klasser): materiale til polstring (ikke av gummi 
eller plast); ubearbeidet tekstilmateriale. 
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gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 

Klasse:35 Engros- og detaljhandel med alle de 
forannevnte varer i klassene 2, 6, 7, 8, 11, 16, 
19, 20, 22 og 27. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 
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Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; rådgivning 
vedrørende byggevirksomhet. 
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oppvaskmaskiner; elektriske støvsugere. 
Klasse:9 Telefonsett; trådløse telefonsett; bærbare 

kommunikasjonsapparater, nemlig håndsett, 
walkietalkier; satellitt telefoner og PDAer; 
mobiltelefoner; MP3 spillere; 
fjernsynsmottakere; fjernkontroller for fjernsyn; 
brikker for forbedring av bildekvalitet på 
fjernsyn; USB drivere; DMB spillere; hodesett 
for mobiltelefoner; bærbare ladere for 
mobiltelefonbatterier og digitale 
kamerabatterier; elektroniske fotoalbum; 
digitale bilderammer for å vise digitale bilder, 
videoklipp og musikk; monitorer for computere; 
bærbare computere; computere; DVD spillere; 
bærbare harddiskdrev; apparater for opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder 
for bruk i telekommunikasjon; apparater for 
opptak, overføring, eller reproduksjon av lyd 
eller bilder; elektriske lyd og bildeapparater og 
instrumenter; stereoanlegg; computersoftware 
for mobiltelefoner, nemlig for 
mobiltelefonoperativsystemer, sending og 
mottak av informasjon, for å fremskaffe 
webbasert tilgang til applikasjoner, produkter 
og tjenester; computerapplikasjons software 
for fjernsyn; computerapplikasjons software for 
personlige computermonitorer; DVDspillere for 
hjemmeteater; høyttalere for hjemmeteater; 
Audio-Video (AV) mottakere for hjemmeteater; 
fremvisningsapparater for hjemmeteater; 
integrerte kretser; audio-mottakere; 
elektroniske ombord apparater og innretninger 
for kjøretøyer og elektroniske 
bomstasjonssmartkort for enkel passering på 
veier; transpondere, nemlig elektroniske 
terminaler i kjøretøyer for elektroniske 
kommersielle transaksjoner; 
lukketkretsfjernsynskameraer (CCTV); 
nettverkmonitorkameraer, nemlig for 
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overvåkning; digitale tavler; termiske printere; 
digitale fargeprintere; laserprintere; 
blekkstråleprintere; fargeprintere; printere for 
bruk med computere; solbatterier; innspilte 
computerprogrammer; nedlastbare 
computerprogrammer (software); personlige 
computerkameraer (PC kameraer); digitale 
stemmeopptakere; videokassettopptakere; 
nettverkmonitorer; computersoftware for 
undervisning; elektroniske notepads (E-Notes); 
tabletcomputers; interaktive elektroniske hvite 
tavler; digitalbokser; nedlastbare bildefiler 
tilgjengelige via internett; elektronisk 
nedlastbare publikasjoner; 
videokonferansesystemer; monitorer for 
videokonferanse; kameraer for 
videokonferanse; høyttalere for 
videokonferanse; tredimensjonale briller for 
fjernsynsmottakere; DNA databrikker; 
doseringsdispensere; kapillarrør; 
oksygentransvaseapparater; inkubatorer for 
bakteriekulturer; prøverør; analyseapparater 
for mat; fysiske og kjemiske 
laboratorieapparater og instrumenter; 
apparater og instrumenter for fysikk; apparater 
for automatisk kromatografi; magnetiske 
agitatorer; pipetter; kjemiapparater og -
instrumenter; software for dosimetriske formål 
på området radioterapi; computer software for 
medisinsk formål; biobrikker; cellebrikker; 
festeapparater for cellebrikker; 
analyseapparater for cellebrikker; diagnostiske 
brikker for farmasøytiske formål; diagnostiske 
brikker for medisinske formål; computer 
software for sykdomsdiagnostikk for 
medisinske formål; computer software for 
elektroniske diagrammer og tabeller for 
medisinske formål. 

Klasse:11 Elektriske kjøleskap; kjøleskap for kimchi; 
elektriske lysbølgeovner for matlaging, grilling 
og mikrobølgeapparater ; 
temperaturkontrollerte elektriske vinkjellere for 
husholdningsbruk; elektriske matlagingsovner; 
elektriske frysere; elektriske tørkeapparater for 
vask; gasskomfyrer; mikrobølgeovner; 
gassmatlagningsplater; elektriske innretninger 
for husholdningsbruk; luftrensere; 
luftkondisjoneringsapparater; 
varmluftapparater, nemlig 
varmluftromvarmeapparater; luftfuktere; 
elektriske avfuktingsapparater for 
husholdningsbruk; gassgriller; 
desinfiseringsapparater for oppvask for 
husholdningsformål; vannrenseinnretninger for 
husholdningsformål; elektriske 
vannrenseinnretninger for husholdningsformål; 
vannionisatorer; vannioniseringsapparater for 
husholdningsbruk; vannrenseapparater for 
husholdningsformål (ikke elektriske); 
vannrenseapparater; elektriske fotvarmere; 
vannrenseinstallasjoner; apparater for rensing 
av vann; presisjonsfiltre for vannbehandling; 
avsaltningsanlegg; membranapparater for 
rensing av vann; membranfiltre for 
vannrensere for husholdningsformål (ikke 
elektriske); membranfiltre for elektriske 
vannrensere for husholdningsbruk; 
membranfiltre for vannrensere for industrien; 
membranfiltre for vannrenseapparater; 
vannrenseapparater og maskiner som bruker 
membranfiltre; membraner for 
vannbehandling; membranfilterapparater for 
vannbehandling; renseinstallasjoner for 
spillvann; renseinstallasjoner for 
avløpsvanngjenvinning og gjenbrukssystemer; 
rense og behandlingsapparater for 
avløpsvann; filtre for avløpsvann; 
vannrenseinnretninger for industrien; filtre for 

vannrenseinstallasjoner; membraner for 
vannrenseapparater; solfangere (oppvarming); 
oppvarmingsinnretninger for oppvarming av 
vann ved bruk av solceller; gatebelysning; 
sikkerhetsbelysning for bruk underjordisk bruk; 
bakteriedrepende lamper for å rense luften; 
neonlamper; lanterner; dynamolamper; 
redskaper for å utlade lamper; hvitglødende 
lamper; hvitglødende lamperedskaper; 
ultrafiolette lysstrålelamper, ikke for 
medisinske formål; bakteriedrepende lamper; 
kandelabrer; vannflatelamper; 
kvikksølvlamper; akvariumsbelysning; 
spotlights; buelamper; sikkerhetslamper; 
belysning for dykkere; dekorasjonslamper; 
infrarøde lamper; lommelykter for belysning; 
fiskeinnsamlingslamper; takbelysning; små 
kulørte elektriske pærer for festdekorasjon; 
elektrisk lys for juletrær; standardlamper; 
lyskastere; kunstige solcellelamper; flomlys; 
fluoriserende lamper; blitzlamper 
(lommelykter); belysning for motorsykler; 
bilbelysning; reflektorer for biler; lamper for 
retningssignal for biler; elektriske pærer for 
retningssignal for biler; anti-blendeinnretninger 
for biler (lampearmatur); deler til 
belysningsapparater; defrostere for biler; 
klimaanlegg for biler; frontlys for biler; 
ventilasjon (klimaanlegg) installasjoner og 
apparater for biler; varmeapparater for biler; 
forgreningsrør for luftkjøleapparater; 
forgreningsrør for klimaanlegg; fleksible 
slanger for luftkjøleapparater; fleksible slanger 
for klimaanlegg. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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Klasse:9 Telefonsett; trådløse telefonsett; bærbare 

kommunikasjonsapparater, nemlig håndsett, 
walkietalkier; satellitt telefoner og PDAer; 
mobiltelefoner; MP3 spillere; 
fjernsynsmottakere; fjernkontroller for fjernsyn; 
brikker for forbedring av bildekvalitet på 
fjernsyn; USB drivere; DMB spillere; hodesett 
for mobiltelefoner; bærbare ladere for 
mobiltelefonbatterier og digitale 
kamerabatterier; elektroniske fotoalbum; digitale 
bilderammer for å vise digitale bilder, videoklipp 
og musikk; monitorer for computere; bærbare 
computere; computere; DVD spillere; bærbare 
harddiskdrev; apparater for opptak, overføring 
eller reproduksjon av lyd eller bilder for bruk i 
telekommunikasjon; apparater for opptak, 
overføring, eller reproduksjon av lyd eller bilder; 
elektriske lyd og bildeapparater og instrumenter; 
stereoanlegg; computersoftware for 
mobiltelefoner, nemlig for 
mobiltelefonoperativsystemer, sending og 
mottak av informasjon, for å fremskaffe 
webbasert tilgang til applikasjoner, produkter og 
tjenester; computerapplikasjons software for 
fjernsyn; computerapplikasjons software for 
personlige computermonitorer; DVDspillere for 
hjemmeteater; høyttalere for hjemmeteater; 
Audio-Video (AV) mottakere for hjemmeteater; 
fremvisningsapparater for hjemmeteater; 
integrerte kretser; audio-mottakere; elektroniske 
ombord apparater og innretninger for kjøretøy 
og elektroniske bomstasjonssmartkort for enkel 
passering på veier; transpondere, nemlig 
elektroniske terminaler i kjøretøyer for 
elektroniske kommersielle transaksjoner; 
lukketkretsfjernsynskameraer (CCTV); 
nettverkmonitorkameraer, nemlig for 
overvåkning; digitale tavler; termiske printere; 
digitale fargeprintere; laserprintere; 
blekkstråleprintere; fargeprintere; printere for 

bruk med computere; solbatterier; innspilte 
computerprogrammer; nedlastbare 
computerprogrammer (software); personlige 
computerkameraer (PC kameraer); digitale 
stemmeopptakere; videokassettopptakere; 
nettverkmonitorer; computersoftware for 
undervisning; elektroniske notepads (E-Notes); 
tabletcomputers; interaktive elektroniske hvite 
tavler; digitalbokser; nedlastbare bildefiler 
tilgjengelige via internett; elektronisk 
nedlastbare publikasjoner; 
videokonferansesystemer; monitorer for 
videokonferanse; kameraer for 
videokonferanse; høyttalere for 
videokonferanse. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262968 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(300) Søknadsprioritet 2010.12.21, US, 85/202,457 
(210) Søknadsnr.: 201106329 
(220) Inndato: 2011.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.07 

CIRAMZA 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ImClone LLC, 180 Varick Street, NY10014 NEW 
YORK, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig 

farmasøytiske preparater for behandling av 
sykdommer og/eller forstyrrelser relatert til 
alkoholbruk, angst, ben- og skjelettsykdommer 
og -forstyrrelser, blodforstyrrelser, kreft, 
kardiovaskulære sykdommer, 
kolesterolforstyrrelser, sykdommer og 
forstyrrelser på sentralnervesystemet, diabetes, 
endokrine sykdommer og forstyrrelser, 
gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, 
hormonelle sykdommer og forstyrrelser, 
betennelser og betennelsessykdommer og -
forstyrrelser, leversykdommer og -forstyrrelser, 
nyresykdommer og -forstyrrelser, 
nevrodegenerative sykdommer og forstyrrelser, 
nevrologiske forstyrrelser, fedme, smerte, 
forplantningssystemsykdommer og -
forstyrrelser, urologiske forstyrrelser, 
dyslipidemia, søvnforstyrrelser, migrene, 
stoffskiftesykdommer og -forstyrrelser, 
angstspektrumforstyrrelser, aterosklerose, 
Alzheimers; antipsykotika; antidepressiva; 
farmasøytiske preparater for bruk i behandling 
av diabetes; farmasøytiske preparater for bruk i 
behandling av reumatoid artritt; farmasøytiske 
preparater for bruk i behandling av Crohns 
sykdom, systemisk lupus erytematosus og 
ankyloserende spondylittsykdom; farmasøytiske 
preparater for bruk i behandling av psoriasis og 
psoriatisk artritt; farmasøytiske preparater for 
bruk i behandling av autoimmune forstyrrelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262969 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201100814 
(220) Inndato: 2011.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.24 

SALTO 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SALTO EIENDOM AS, c/o AVA Eiendom AS, 
Hagaløkkveien 7, 1382 ASKER 

(740) Fullmektig: 
 Føyen Advokatfirma DA, Postboks  7086 St Olavs 

plass, 0130 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter, 
stormarkeder, kjøpesentre og varehus; 
forvaltning, utvikling og drift av stormarkeder, 
kjøpesentre og varehus; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; 
presentasjon og sammenstilling av varer for 
detaljsalg i detaljistforretninger, i engrosutsalg, 
i handelskataloger eller via 
telekommunikasjon. 
 

Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning, 
utvikling og drift av fast eiendom; investering i 
fast eiendom; rådgivningstjenester vedrørende 
fast eiendom; bestyrelse og forpaktning av fast 
eiendom; utleie av kontorer og 
forretningslokaler. 
 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262970 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201108538 
(220) Inndato: 2011.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.25 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SCENT AS, Brøsetveien 53, 7045 TRONDHEIM 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Salg av kosmetiske produkter, fortrinnsvis 
inneholdende høy grad av økologisk fremstilte 
komponenter. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262971 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201108541 
(220) Inndato: 2011.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.26 

FREESTYLE INSUDOSE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Kirurgiske og medisinske instrumenter og 

apparater, herunder diagnostiske instrumenter 
og apparater for medisinske analyser; blod-
glykose monitorer, måleinstrumenter og 
sensorer og instrumenter og apparater for 
tapping av blod og for å ta blodprøver. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262972 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201108542 
(220) Inndato: 2011.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.26 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Riktig Spor AS, Postboks 348, 8001 BODØ 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; annonsebyråer; 
fjernsynsreklame; organisering av handels- og 
reklameutstillinger; public Relation [PR-
virksomhet]; radioreklame og -annonsering; 
salgsfremmende tjenester; skriving av 
reklametekster; markedsundersøkelser; 
utsendelse av reklamemateriell. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; tekstforfattervirksomhet; 
digital bildebearbeidelse; elektronisk setting 
(for trykking). 

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   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262973 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201108732 
(220) Inndato: 2011.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.29 

STABILEYES 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Abbott Medical Optics Inc, 1700 East St. Andrew Place, 
CA92705-4933 SANTA ANA, USA (US) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter til bruk 
ved oftalmisk kirurgi; kapselformede 
strammingsringer; innsettingsinstrumenter. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262974 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201100817 
(220) Inndato: 2011.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.24 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive, 
NV89109 LAS VEGAS, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Juvelérvarer, smykker, klokker, ur. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262975 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201104114 
(220) Inndato: 2011.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.11 

SPRELL 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sprell AS, Aslakveien 20 E, 0751 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 
OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning. 
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:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; oppstilling, for andre, av et 
utvalg av varer, nemlig belysningsapparater og 
-innretninger, papir, papp og varer laget av 
disse materialer, trykksaker, materialer til 
bokbinding, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, artikler til bruk for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og 
undevisningsmateriell (ikke apparater), 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), 
trykktyper, klisjeer, apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder, 
magnetiske databærere, forhåndsinnspilte 
digitale media (audio-video), CD-plater, 
DVDer, regnemaskiner, dataprogrammer, 
data- og videospillprogramvare, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
musikkinstrumenter, møbler, 
barneromsmøbler, speil, billedrammer, varer 
av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, 
ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav 
perlemor, merkskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, kammer, 
børster, glassvarer, porselen, keramikk, 
servise og bestikk, klær, fottøy og hodeplagg, 
babyutstyr, tepper, spill og leketøy, herunder 
elektroniske spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt, slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse 
varene, slike tjenester fremskaffet i 
utsalgssteder, gjennom postordekataloger eller 
gjennom elektroniske medier, herunder på 
internettsider eller gjennom fjernsynskanaler. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262976 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201101053 
(220) Inndato: 2011.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.27 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bonnier Media AS, Postboks 61 Sentrum, 0101 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Magasiner (Tidsskrifter), Tidsskrifter. 
Klasse:35 Spredning av reklameannonser, Innsamling av 

informasjon for bruk i databaser, 
Layouttjenester for reklameformal, On-line 
annonsering på datanettverk, Organisering av 
messer for salg og markedsføring, Public 
Relation [PR-virksomhet], Utdendelse av 
reklameannonser, Systematisering av 
informasjon for bruk i databaser, Utleie av 
reklameplass. 
 

Klasse:41 Utgivelse av bøker, Digital bildebearbeidelse, 
Elektronisk setting (for trykking), Fotografering, 
Fotografireportasjer, 
Nyhetsreportasjetjenester, 
Oversettelsesvirksomhet, Produksjon av radio- 
og fjernsynsprogram, Publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line, 
Reportasjetjenester, Skriving av tekster [andre 
enn for reklameformål], Utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster), 
Tekstforfattervirksomhet, Tilveiebringelse av 
on-line elektroniske publikasjoner.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262977 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201108762 
(220) Inndato: 2011.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.02 

VIRASURE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FVG Ltd, 22 Carsegate Road, IV38EX INVERNESS, 
Storbritannia (GB) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Veterinære preparater; desinfeksjonsmidler; 

preparater til utryddelse av skadedyr og 
insekter; pesticider; biocider. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262978 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(300) Søknadsprioritet 2010.10.26, CA, 1501156 
(210) Søknadsnr.: 201011599 
(220) Inndato: 2010.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.03 

ZARKANA CIRQUE DU SOLEIL 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CREATIONS MEANDRES INC (also doing business as 
CIRQUE DU SOLEIL), 8400, 2nd Avenue, QCH1Z4M6 
MONTRÉAL, Canada (CA) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Nøkkelkjeder av metall, nøkkelringer av metall; 

metall- og tinnskulpturer, ornamenter og 
statuetter; drikkebeholdere av metall. 

Klasse:9 Ferdiginnspilte media for lagring og 
gjengivelse av lyd og/eller video, inneholdende 
musikk og/eller teater- eller dramatiske 
forestillinger, nemlig; audio disketter, video 
disketter, CDer, DVD-er, interaktive CDer, 
disketter, spillefilmer inneholdende musikk-, 
teater- og dramatiske forestillinger; etuier 
oppbevaring av CDer og DVD-er; briller, 
solbriller, etuier til oppbevaring av briller og 
solbriller; dekorative magneter; 
underholdnings- og 
undervisningsprogramvare, nemlig; multimedia 
interaktiv dataspillprogramvare, multimedia 
programvare innspilt på CD-ROM og i andre 
leseformater inneholdende underholdning 
og/eller undervisning innen områdene for 
musikk, drama og varietéforestillinger; 
magnetisk kodete debetkort til bruk i offentlige 
telefoner; musikk-, lyd- og videoopptaksmedia, 
nedlastbare musikk-, lyd- og 
videoopptaksmedia; datamus og musematter; 
bærevesker og beskyttelsesdeksler for 
personsøkere, telefoner, PDAer (personlig 
digital assistent), skrivebrett-datamaskiner og 
MP3-spillere; mobiltelefon charms som 
tilbehør; USB maskinvare, megafoner, 
filmspoler; video-, datamaskin- og elektroniske 
spill. 

Klasse:14 Nøkkelkjeder og nøkkelringer, ikke av metall 
Klasse:16 Papirvarer, nemlig; blader, brosjyrer, 

suvenirprogrammer, bøker og erindringsbøker 
vedrørende sirkus, underholdning og kunst; 
plakater, litografier, kalendere, dagbøker, 
notisblokker, avtrekksbilder, dekorative 
tatoveringer, papirflagg, bannere og vimpler, 
fargeleggingsbøker, male- og 
fargeleggingssett for barn, tegneseriebøker, 
utklippsbøker, adressebøker, bokmerker, 
brevåpnere, fotoalbum, avtalebøker, 
løsbladpermer, gaveinnpakningspapir, papir- 
og plastposer til innkjøp, til innpakning, 
universalposer, vareposer; 
gjenbrukshandlevesker i plast; 
gjenbruksgaveposer i plast, gaveposer i stoff; 
skrivesaker; innrammede bilder; penner, 
blyanter, skrivebordsett, penn og blyantsett; 
ikke-magnetisk-kodete debetkort til bruk i 
offentlige telefoner; trykte publikasjoner relatert 
til musikk, bokstøtter; penal; papirvekter; 
gratulasjonskort, postkort; notatkort, bilder; 
lommekalendere, notisbøker, notatblokker, 
klistremerkebøker; mapper, arkivmapper, 
papiromslag; malerier; glassbrikker av papir og 
kuvertbrikker av papir; filmklappere. 

Klasse:18 Bagger og vesker, nemlig; handlevesker, 
sportbagger, reisebagger, reisegods, kofferter, 
reisebagger for klær, reisekister, 
stresskofferter, konvoluttvesker, budvesker, 
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håndvesker, handlevesker, lommebøker, 
portemonéer, ransler, ryggsekker, 
rumpetasker, gymbagger, nøkkeletui, 
myntportemonéer, kombinasjons-lommebøker 
for nøkler og mynter, ID-holdere, 
sminkevesker solgt uten innhold, paraplyer; 
dekorative lær-ornamenter. 

Klasse:20 Hengende dekorasjoner, billedrammer, 
ornamenter, skulpturer og statuetter av tre, 
harpiks, tekstil, voks, gips, plast, elfenben, 
ben; puter, dekorative puter; regissørstoler. 

Klasse:21 Husholdnings- og moteartikler, nemlig; krus, 
drikkekopper, drikkeglass, drikkeartikler, 
pynte- og minnetallerkener og -skåler, 
ornamenter, statuetter og skulpturer av glass, 
keramikk, porselen, krystall, steintøy, 
terrakotta, finere porselen; drømmefangere 
[tradisjonelle indianske amuletter]; vaser; 
flaskepropper; hengende dekorasjoner; 
dekorative glassflasker, solgt tomme; 
teatermasker for dekorasjonsformål; 
tallerkenvarer; termoisolerte beholdere for mat 
og drikke; salt- og pepperbøsser; glassbrikker 
av kork. 

Klasse:25 Bekledning, klær og tilbehør, nemlig; skjorter, 
treningsgensere, T-skjorter, gensere, 
strikkegensere, kardigans, ermeløse topper, 
ermeløse topper med bar rygg og bånd rundt 
halsen, bukser, joggebukser, shorts, 
camisoles; dame- og herreundertøy, nemlig; 
underbukser, boxer shorts, gutte-shorts, 
tangaer, G-strengtruser, bh-er, teddies, 
korseletter (merry widows), body, korsetter, 
underkjoler og -skjørt, hofteholdere, saronger; 
nattøy, nemlig; badekåper, nattskjorter, 
pyjamas, nattkjoler; kimonos; kåper, jakker, 
vester, kjoler, skjørt, bluser, sparkebukser, 
badetøy; regntøy, nemlig; regnkåper, 
regnhatter, sjøstøvler og regnkapper; slips, 
silketørkler, belter, skjerf; fottøy, nemlig; sko, 
støvler, sokker, strømpebukser og strømper; 
hodeplagg, nemlig; hatter, caps og luer; 
forklær; utkledningskostymer. 

Klasse:28 Spill, leker og leketøy, nemlig; 
sjongleringsballer, sjongleringstallerkener, 
sjongleringspinner, sjongleringsstokker, 
sjongleringstørkler, sjongleringsringer, 
diabolos, flower sticks (blomsterstenger for 
sjonglering), hoppetau, puslespill, 3-D 
puslespill, puslevisningsapparater for 3-D 
plastbilder (lekefilmvisningsapparater), musical 
rainsticks (hjemmelagede 
musikkinstrumenter), spillkort, snurreleketøy, 
lekeuroer, snurrebasser, dukker og tilbehør 
dertil, mekaniske leker, såpebobler, drager, 
sportsballer, lekeballer og sprettballer; 
juletrepynt; ansiktsmasker, karnevalsmasker 
og kostymemasker; marionetter; klovneneser; 
leke-byggeklosser og konstruksjonsklosser; 
sirkuslekesett; lekekjøretøy og lekelastebiler; 
lekemegafoner; lekefilmruller; lekefilmklappere 
og plysjleker. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262979 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201106789 
(220) Inndato: 2011.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.16 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DC Shoes Inc, 15202 Graham Street, CA92649 
HUNTINGTON BEACH, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Forsterkere; apparater for underholdning 

tilpasset for bruk med en ekstern skjerm eller 
monitor; apparater for opptak, overføring, 
bearbeiding og gjengivelse av lyd, bilder eller 
data; lydhøyttalere; kameraer; vesker, deksler 
og futteraler for mobiltelefoner; CD-omslag; 
bærevesker for computere; DVD-omslag; 
øretelefoner og hodetelefoner; elektroniske 
forankringsstasjoner; elektroniske minner; 
briller (eyewear); brilleetuier; handsfreeutstyr 
for mobiltelefoner; mikrofoner; mobiltelefoner; 
MP3-spillere; forhåndsregistrerte elektroniske 
og digitale medier med sport; beskyttende 
hjelmer for sport; tablet PC'er. 

Klasse:18 Allbruks bærebager; ryggsekker; rumpetasker; 
nøkkeletuier; bagasjeartikler (luggage); 
paraplyer; lommebøker. 

Klasse:25 Klær; fottøy; hodeplagg; belter; luer; capser; 
kåper, frakker; kjoler; hansker, vanter; hatter; 
jakker; bukser; skjorter; shorts; skjørt; sokker; 
sweaters; gensere; badetøy; undertøy; vester; 
solskjermer; våtdrakter. 

Klasse:28 Vesker spesielt tilpasset sportsutstyr; 
skateboarddekk; skateboard grip tape; 
skateboardakslinger (skateboard trucks); 
skateboard voks; skateboard hjul; 
skateboards; skibindinger; skistaver; 
skismøring; ski; snowboardbindinger; 
snowboarddekk; snowboardvoks; snowboards; 
surfebrettfinner; surfebrettliner (leashes); 
oppbevaringsstativ til surferett; friksjonsmatter 
(traction pads) til surfebrett; surfebrettvoks; 
surfebrett. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262980 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201104115 
(220) Inndato: 2011.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.11 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sprell AS, Aslakveien 20 E, 0751 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 
OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning. 
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:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller 
av plast. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; oppstilling, for andre, av et 
utvalg av varer, nemlig belysnngsapparater og 
-innretninger, papir, papp og varer laget av 
disse materialer, trykksaker, materialer til 
bokbinding, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, artikler til bruk for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater), 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), 
trykktyper, klisjeer, apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder, 
magnetiske databærere, forhåndsinnspilte 
digitale media (audio-video), CD-plater, 
DVDer, regnemaskiner, dataprogrammer, 
data- og videospillprogramvare, 

databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
musikkinstrumenter, møbler, 
barneromdsmøbler, speil, billedrammer, varer 
av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, 
ben, elfenben, hvalben, skall og skjell av rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
alle disse materialer, eller av plast, kammer, 
børster, glassvarer, porselen, keramikk, 
servise og bestikk, klær, fottøy og hodeplagg, 
babyutstyr, tepper, spill og leketøy, herunder 
elektroniske spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt, slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse 
varene, slike tjenester fremskaffet i 
utsalgssteder, gjennom postordekataloger eller 
gjennom elektroniske medier, herunder på 
internettsider eller gjennom fjernsynskanaler. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262981 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201107400 
(220) Inndato: 2011.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.24 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ANACONDA AS, Elias Hofgaardsgt. 45, 2318 HAMAR 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:35 Salg av de ovenfor nevnte varer i klasse 18 og 

25. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262982 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201107393 
(220) Inndato: 2011.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.24 

HORATIO 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 The Hertz Corporation, 225 Brae Boulevard, NJ07656 
PARK RIDGE, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Forhandlervirksomhet for kjøretøy. 
Klasse:37 Utleie av byggeutstyr. 
Klasse:39 Utleie av kjøretøy. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262983 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(300) Søknadsprioritet 2011.03.23, US, 85/274,304 
(210) Søknadsnr.: 201106745 
(220) Inndato: 2011.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.15 

PHANTOMIR 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Raytheon Co, 870 Winter Street, MA02451-1449 
WALTHAM, USA (US) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Kikkerter (bi-oculars). 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262984 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201101057 
(220) Inndato: 2011.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.28 

OP SKIMMER 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BJARNE RASMUSSEN, POSTBOKS 75, 4661 
KRISTIANSAND S 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Båter; selvdrevet fartøy som samler opp alle 

typer olje og søppel som flyter på vannflaten 
og som fungerer som en pumpestasjon av olje 
og kjemikalier fra et fartøy til et annet, samt at 
fartøyet har en funksjon som en pumpestasjon 
ved brann og har uttak for tilknytning av 
brannslanger. 

Klasse:39 Lagring og transport av søppel, olje og annen 
flytende forurensing på vann. 

Klasse:40 Separering av oppsamlet søppel, olje og vann. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262985 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201106013 
(220) Inndato: 2011.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.26 

SEASONIQUE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Teva Women's Health Inc, 400 Chestnut Ridge Rd, 
NJ07677 WOODCLIFF LAKE, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Farmasøytika, nemlig prevensjonsmidler, 

østrogenbehandling og hormonmidler til 
behandling av sykdommer og tilstander relatert 
til kvinners helse. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 



registrerte varemerker 2011.12.19 - 51/11

 

29 
 

(111) Reg.nr.: 262986 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(300) Søknadsprioritet 2011.06.08, GB, 2584105 
(210) Søknadsnr.: 201108543 
(220) Inndato: 2011.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.26 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Celtic Pharma Holdings Advisors LLP, Leverton House 
13 Bedford Square, WC1B3RA LONDON, Storbritannia 
(GB) 

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

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

veterinære og hygieniske preparater og 
substanser; dietetiske substanser til medisinsk 
bruk; kjemiske preparater for farmasøytiske 
formål; diagnostiske preparater og substanser, 
alle til in vivo bruk; mikroorganismer og 
preparater av mikroorganismer, alle til 
medisinsk og veterinær bruk; mat til spedbarn 
og invalide; ernæringstilskudd inkludert i 
klasse 5 til mennesker og dyr; vitaminer, 
mineraler og mineralsalter; urtepreparater; 
medisinske konfektyrer; enzympreparater; 
farmasøytika innenfor området for onkologi, 
hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer, 
betennelser, infeksjoner, mage- og 
tarmlidelser og sentralnervesystemslidelser; 
diagnostiske preparater til medisinsk og 
veterinær bruk; topiske og parenterale 
preparater av vesikler; kjemiske preparater i 
vesikkelform for medisinske og veterinære 
formål; kjemiske membraner og kjemiske 
aggregater for medisinske og veterinære 
formål; preparater av arakidonsyrer; 
dispergeringsmidler og tørrpreparater av 
liposomale virkestoffbærere for farmasøytiske 
preparater, kosmetiske og veterinære 
substanser; kosmetiske preparater med 
biologisk aktive ingredienser (cosmeceutical 
preparations) til medisinsk bruk; 
lokalbedøvelsesmidler; steroider; 
antiinflammatoriske legemidler; farmasøytika til 
behandling av neglesoppinfeksjoner; vaksiner; 
immunterapeutiske vaksiner; lipider til topisk 
og parenteral bruk; kremer, 
dispergeringsmidler, lotioner, salver, geleer, 
oppløsninger, sprayer, lakker og filmdannende 
løsninger til behandling av smerte eller 
inflammasjon; surfaktanter til bruk ved 
behandling av eller forebygging av kreft, 
infeksjonssykdom, soppsykdom, sykdommer 
forårsaket av parasitter, øyesykdommer, 
sykdommer på det sentrale eller perifere 
nervesystemet, hjerte-karsykdommer, 
sykdommer som påvirker immunsystemet, 
inflammatoriske sykdommer, arvelige 
sykdommer, enkeltgenlidelse, sykdommer i 
eller på munn, tenner, hud, hår og øre, bein- 
eller blodsykdommer og 
forplantningssystemslidelser, til behandling av 
inflammasjon, astma, atopisk eksem, 
dishydrotisk håndeksem, plakkpsoriasis, 
seborroisk eksem, acne vulgaris, 
bronkspasmer, aterotrombotiske hjerte-

karsykdommer, venetrombotiske sykdommer, 
smerte, dysmenorré, hyperkolesterolemi, 
hypertriglyseridemi, fettsyremetabolisme, 
metall- eller annen toksisitet, Alzheimers 
sykdom, gikt eller makular degenerasjon, så 
som AMU, eller soppinfeksjon og sykdommer 
relatert til fettsyremangel. 

Klasse:10 Kirurgiske, medisinske og odontologiske 
apparater og instrumenter; kunstige lemmer, 
øyne og tenner; ortopediske artikler; 
suturmaterialer; apparater til utførelse av 
diagnostiske tester for medisinske formål; 
sprøyter; injektorer; medisinske termometre; 
blodsukkermålere; fibrinskaffolder; 
endoproteser, stent; røntgenmaskiner; 
medisinske redskaper, apparater og 
instrumenter for topisk bruk i behandlingen av 
smerte; molekylære filtreringsanordninger for 
medisinsk bruk; medisinske, veterinære og 
kirurgiske apparater, instrumenter, redskaper 
og innretninger; inhalatorer; 
injeksjonsapparater, -instrumenter og -
anordninger; apparater, instrumenter og 
anordninger for dispensering av medisinske, 
kirurgiske og veterinære preparater, 
dispergeringsmidler, kremer, pulvere, tabletter 
og piller; instrumenter og anordninger for 
administreringen av smertelindringsterapi og 
profylaktiske preparater og stoffer; deler og 
tilbehør til alt av det forannevnte. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262987 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201109084 
(220) Inndato: 2011.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.10 

EOLO 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Trivento Bodegas y Viñedos SA, Canal Pescara 9347, 
Russel, Maipu MENDOZA, Argentina (AR) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Viner og musserende viner. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262988 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201100808 
(220) Inndato: 2011.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.24 

EVOLUTION 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sisco Textiles NV, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 
WILEMSTAD, CURACAO, Curacao (CW) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 

apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
brannslukningsapparater; solbriller; briller; 
brilleinnfatninger og tilbehør til briller, herunder 
linser for solbriller, brillesnorer og brilleetuier, 
ikke opptatt i andre klasser; dykkerdrakter, 
tørrdrakter for dykking og 
undervannssvømming; dykkermasker og 
dykkerbriller for undervannssport; 
pusteapparater for undervannssport; skibriller; 
beskyttelsesklær mot ulykker, stråling og 
brann; redningsvester; beskyttelseshjelmer; 
hansker for beskyttelse mot ulykker; 
dykkerhansker. 

Klasse:41 Sportslige og kulturelle aktiviteter, 
underholdningsvirksomhet og 
utdannelsesvirksomhet, herunder 
organisering, ledelse og avholdelse av 
sportslige og kulturelle hendelser og 
underholdningshendelser samt på området 
underholdning og utdannelse; informasjons- 
og rådgivningstjenester vedrørende det 
ovennevnte. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262989 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 200910204 
(220) Inndato: 2009.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.12 

BELKIN 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Belkin International Inc, 501 W Walnut Street, CA90220 
COMPTON, USA (US) 

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

(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; audio- og audiovisuelle 
komponenter og utstyr; 
telekommunikasjonskomponenter og -utstyr; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
Computer hardware, software deler 
periferienheter og utstyr; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater. 

Klasse:18 Bærekofferter og bager for computere, for 
bærbare computere og computerkomponenter; 
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:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; detalj- og engrossalgstjenester 
av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning, av 
apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, av 
audio- og audiovisuelle komponenter og utstyr, 
telekommunikasjonskomponenter og -utstyr, 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder, magnetiske databærere, 
computer hardware, software, deler, 
periferienheter og utstyr, grammofonplater, av 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater, kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, av 
brannslukningsapparater, bærekofferter og 
bager for computere, for bærbare computere 
og computerkomponenter, av lær og 
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, av skinn og huder, 
av kofferter og reisevesker, paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og salmakervarer; salgstjenester via postordre 
og lnternet av vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og 
undervisning, av apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet, audio- og audiovisuelle 
komponenter og utstyr, 
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telekommunikasjonskomponenter og -utstyr, 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder, magnetiske databærere, 
computer hardware, software, deler 
periferienheter og utstyr, grammofonplater, av 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater, av kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, av 
brannslukningsapparater, bærekofferter og 
bager for computere, for bærbare computere 
og computerkomponenter, av lær og 
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, av skinn og huder, 
kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller 
og spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer; import og eksporttjenester; 
produktdistribusjonstjenester relatert til salg av 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning, av 
apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet, audio- 
og audiovisuelle komponenter og utstyr, av 
telekommunikasjonskomponenter og -utstyr, 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse 
av lyd og bilder, av magnetiske databærere, av 
computer hardware, software, deler 
periferienheter og utstyr, av grammofonplater, 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater, av kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, av 
brannslukningsapparater, av bærekofferter og 
bager for computere, for bærbare computere 
og computerkomponenter, av lær og 
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, av 
kofferter og reisevesker, av paraplyer, 
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy 
og av salmakervarer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262990 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201104123 
(220) Inndato: 2011.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.12 

SPOTLESS 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Østlandske Arrangement AS, Postboks 6898, St Olavs 
Plass, 0130 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Beskyttelsesklær mot brann. 
Klasse:16 Varer laget av papir. 
Klasse:18 Reiseeffekt av lær i form av beskytter for klær. 
Klasse:24 Tekstiler. 
Klasse:35 Annonse og reklame. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262991 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201109091 
(220) Inndato: 2011.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.09 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nordlys Cognacklubb, Slittungveien 10, 1859 SLITU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Alkoholholdige drikker, som har sin 
geografiske opprinnelseskjennetegn i Cognac i 
Frankrike. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262992 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(300) Søknadsprioritet 2011.06.22, GB, 2585425 
(210) Søknadsnr.: 201108544 
(220) Inndato: 2011.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.26 

FLEXISEQ 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Celtic Pharma Holdings Advisors LLP, Leverton House 
13 Bedford Square, WC1B3RA LONDON, Storbritannia 
(GB) 

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

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

veterinære og hygieniske preparater og 
substanser; kjemiske preparater for 
farmasøytiske formål; diagnostiske preparater 
og substanser, alle til in vivo bruk; 
farmasøytika innenfor området for osteoartritt, 
onkologi, hjerte-karsykdommer, 
luftveissykdommer, betennelser, infeksjoner, 
mage- og tarmlidelser og 
sentralnervesystemlidelser; diagnostiske 
preparater til medisinsk og veterinær bruk; 
topiske og parenterale preparater av vesikler; 
kjemiske preparater i vesikkelform for 
medisinske og veterinære formål; kjemiske 
membraner og kjemiske aggregater for 
medisinske og veterinære formål; preparater 
av arakidonsyrer; dispergeringsmidler og 
tørrpreparater av liposomale virkestoffbærere 
for farmasøytiske, kosmetiske og veterinære 
substanser; kosmetiske preparater med 
biologisk aktive ingredienser (cosmecutical 
preparations) til medisinsk bruk; 
lokalbedøvelsesmidler; steroider; 
antiinflammatoriske legemidler; farmasøytika til 
behandling av neglesoppinfeksjoner; vaksiner; 
immunterapeutiske vaksiner; lipider til topisk 
og parenteral bruk; kremer, 
dispergeringsmidler, lotioner, salver, geleer, 
oppløsninger, sprayer, lakker og filmdannende 
løsninger til behandling av smerte eller 
inflammasjon; surfaktanter til bruk ved 
behandling av eller forebygging av kreft, 
infeksjonssykdom, soppsykdom, sykdommer 
forårsaket av parasitter, øyesykdommer, 
sykdommer på det sentrale eller perifere 
nervesystemet, hjerte-karsykdommer, 
sykdommer som påvirker immunsystemet, 
inflammatoriske sykdommer, arvelige 
sykdommer, enkeltgenlidelse, sykdommer i 
eller på munn, tenner, hud, hår og øre, bein- 
eller blodsykdommer og 
forplantningssystemslidelser, til behandling av 
inflammasjon, astma, atopisk eksem, 
dishydrotisk håndeksem, plakkpsoriasis, 
seborroisk eksem, acne vulgaris, 
bronkspasmer, aterotrombotiske hjerte-
karsykdommer, venetrombotiske sykdommer, 
smerte, dysmenorré, hyperkolesterolemi, 
hypertriglyseridemi, fettsyremetabolisme, 
metall- eller annen toksisitet, Alzheimers 
sykdom, gikt eller makular degenerasjon, så 
som AMU, eller soppinfeksjon og sykdommer 
relatert til fettsyremangel. 

Klasse:10 Medisinske redskaper, apparater og 
instrumenter for topisk bruk i behandlingen av 
smerte; molekylære filtreringsanordninger for 
medisinsk bruk; medisinske, veterinære og 
kirurgiske apparater, instrumenter, redskaper 
og innretninger; inhalatorer; 
injeksjonsapparater, -instrumenter og -
anordninger; apparater, instrumenter og 

anordninger for dispensering av medisinske, 
kirurgiske og veterinære preparater, 
dispergeringsmidler, kremer, pulvere, tabletter 
og piller; instrumenter og anordninger for 
administreringen av smertelindringsterapi og 
profylaktiske preparater og stoffer; deler og 
tilbehør til alt av det forannevnte. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262993 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201108160 
(220) Inndato: 2011.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.13 

THIRD DIMENSION OF STYLE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Frank Russell Company (a Washington state 
corporation), 1301 Second Avenue, 18th Floor, 
WA98101 SEATTLE, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig 

publikasjoner i form av noteringer i forbindelse 
med fonds- og verdipapirinvesteringer og 
indekser basert på verdien av fond og 
verdipapirer; og nedlastbare elektroniske 
finansielle publikasjoner, nemlig datablader, 
informasjonsbrosjyrer, og rapporter relatert til 
fonds- og verdipapirinvesteringer og 
verdiindekser for fond- og verdipapirer; 
nedlastbare elektroniske datafiler relatert til 
verdiindekser for fond- og verdipapirer; 
elektroniske, magnetiske, optiske og andre 
maskinlesbare media, nemlig CD-plater og 
magnetplater som inneholder/viser finansiell 
informasjon til bruk innenfor finans- og 
investeringsområdet; nedlastbare videoopptak, 
nemlig videoopptak innenfor finans- og 
investeringsområdet. 

Klasse:16 Trykksaker, nemlig noteringer i forbindelse 
med fonds- og verdipapirinvesteringer og 
indekser basert på verdien av fond og 
verdipapirer; trykte finansielle publikasjoner, 
nemlig datablader, informasjonsbrosjyrer og 
rapporter relatert til fonds- og 
verdipapirinvesteringer og verdiindekser for 
fond- og verdipapirer. 

Klasse:35 Tilveiebringe og oppdatere verdiindekser for 
fond- og verdipapirer for andre og sørge for 
regler og vedtekter i forbindelse med 
sammensetning, utforming og etterfylling av 
indexer. 

Klasse:36 Finansielle tjenester innenfor området for fond- 
og verdipapirinvesteringer; finansielle 
konsultasjonstjenester; tilveiebringe finansiell 
informasjon med elektroniske midler; og 
tilveiebringe online finansielle kalkulatorer og 
beregninger. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262994 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201101276 
(220) Inndato: 2011.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.01 

AALSTATION 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Aal Stasjon AS, Torget 7, 3570 ÅL 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner samt 
deres deler og komponenter ikke opptatt i 
andre klasser; apparater for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder; elektriske, 
elektroniske og optiske apparater og 
innretninger for overføring av data og eller lyd 
og 
bilder. 

Klasse:35 Administrasjon av data-arkiver ; innsamling av 
informasjon for bruk i databaser; 
systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; datasøk i datafiler, for andre; 
faglige konsultasjoner om forretninger; 
innsamling av informasjon for bruk i databaser; 
on-line annonsering på datanettverk; 
outsourcingstjenester (forretningsassistanse). 

Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
apparater og utstyr for kablet, trådløst eller 
optisk overføring av data, film, lyd og bilder. 

Klasse:38 Utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av 
apparater og utstyr for overføring av data, 
herunder digitaliserte bilder, lyd og film; data 
assistert overføring av film, lyd og bilder, 
TVsendinger og beskjeder; elektronisk 
postoverføring, elektroniske oppslagstavler 
(telekommunikasjonstjeneste); fremskaffelse 
av pratesteder på internett; fremskaffelse av 
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; 
fremskaffelse av tilgang til databaser; 
kommunikasjon ved dataterminaler; 
kommunikasjon ved optisk fibernettverk; 
overføring av beskjeder og bilder ved 
datamaskiner; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; tilbydelse 
av telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk, utleie av tilgangstid til et 
globalt datanettverk. 

Klasse:39 Lagring; fysisk lagring av elektronisk lagrede 
data i form av digitalt lagret film, lyd, bilder og 
dokumenter; lagring av varer; 
lagringsinformasjon. 

Klasse:41 Digital bearbeidelse av film, lyd og bilder for 
kunder, produksjon av radio og 
fjernsynsprogram; filmproduksjon. 

Klasse:42 Konsultasjonsvirksomhet vedrørende 
datamaskiner og dataoverføring; teknisk 
konsultasjoner vedrørende digital overføring 
og digital lagring av lyd/bilde, film og TV-
sendinger; analysering av datasystemer; 
programmering for datamaskiner; utleie av 
datamaskiner; 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; 
kopiering av dataprogrammer; utarbeidelse av 
dataprogrammer; vedlikehold av 
dataprogrammer og software; design av 
computersystemer; forskning og utvikling av 
nye produkter (for tredjemann); teknisk 
kontroll av datamateriale og gjenoppretting av 
data; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); 
installasjon av, dataprogrammer; 
konsulenttjenester innen dataprogramvare, 
konvertering av data eller dokumenter fra 

fysisk til elektronisk media; konvertering av 
dataprogrammer og data (ikke fysisk 
konvertering); kopiering av dataprogrammer; 
kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; programmering for 
datamaskiner, prosjektstudier (tekniske); 
sikkerhetstjenester i forbindelse med 
datavirus; 
prosjektstudier (tekniske); tilveiebringelse av 
søkemotorer for internett; utleie av 
datamaskiner, utleie av dataprogrammer; 
utleie av software (EDB); utleie av webserver; 
vedlikehold av dataprogrammer og software; 
vedlikehold og opprettelse av websider for 
andre; webhotell (tilby vertsserver for andres 
hjemmesider). 

Klasse:45 Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; 
lisensiering av dataprogramvare (juridisk 
tjeneste); lisensiering av immaterielle 
rettigheter; registrering av domenenavn. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 262995 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201102340 
(220) Inndato: 2011.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.01 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Calpro AS, Arnstein Arnebergsvei 30 A, 1366 
LYSAKER 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Medisinske reagensmiddel for diagnose og 
testing av kroppsvæske. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262996 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(300) Søknadsprioritet 2010.09.28, JP, 2010-075855 

2011.02.08, JP, 2011-008237 
(210) Søknadsnr.: 201102942 
(220) Inndato: 2011.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.14 

SpotPass 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, 
Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, Japan (JP) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Videospillapparater for forbrukere; 

programmer for videospillapparater for 
forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske 
plater, optiske plater, optiske magnetiske 
plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-
innsatser, CD-ROM-er, DVD-ROM-er 
inneholdende programmer for 
videospillapparater for forbrukere; 
lagringsmedier inneholdende programmer for 
videospillapparater for forbrukere; 
styreenheter, joysticker og minnekort for 
videospillapparater for forbrukere; deler og 
tilbehør for videospillapparater for forbrukere; 
programmer for håndholdte spillapparater med 
LCD-skjermer; elektroniske kretser, 
magnetiske plater, optiske plater, optiske 
magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-
kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er, DVD-ROM-
er inneholdende programmer for håndholdte 
spillapparater med LCD-skjermer; 
lagringsmedier inneholdende programmer for 
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; 
arkadevideospillmaskiner; programmer for 
arkadevideospillmaskiner; elektroniske kretser, 
magnetiske plater, optiske plater, optiske 
magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-
kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er, DVD-ROM-
er inneholdende programmer for 
arkadevideospillmaskiner; lagringsmedier 
inneholdende programmer for 
arkadevideospillmaskiner; deler og tilbehør til 
arkadevideospillmaskiner; datamaskiner; 
nedlastbare dataprogrammer; elektroniske 
kretser, magnetiske plater, optiske plater, 
optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, 
ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er, DVD-
ROM-er inneholdende programmer for 
datamaskiner; lagringsmedier inneholdende 
programmer for datamaskiner; 
spillprogrammer for mobiltelefoner; 
elektroniske maskiner, apparater og deres 
deler; mobiltelefoner; deler og tilbehør til 
mobiltelefoner; mobiltelefonstropper; 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; 
innregistrerte kompaktplater; grammofonplater; 
metronomer; elektroniske kretser og CD-ROM-
er inneholdende automatiske 
prestasjonsprogrammer for elektroniske 
musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler; 
eksponert kinematografisk film; eksponerte 
slides og billedbånd; lysbilderammer; 
nedlastbare billedfiler; innspilte videoplater og 
videobånd; elektroniske publikasjoner. 

Klasse:16 Notisbøker; mekaniske blyanter; pennehus og 
pennaler; skrivesaker og studiemateriell; 
samleskort; magasiner (publikasjoner); 
kataloger; pamfletter; trykksaker; trykte lodd og 
loddsedler; fotografier; fotografistativer; 
papirbannere; papirflagg; klister og andre 
klebemidler for kontor- eller 
husholdningsformål; elektriske blyantspissere. 

Klasse:28 Kortspilleker og deres tilbehør; håndholdte 
spillapparater med LCD-skjermer; deler og 
tilbehør for håndholdte spillapparater med 
LCD-skjermer; leketøy; dukker; Go-spill; 
japanske spillkort (Utagaruta); japanske 
sjakkspill (Shogi games); kortspill og deres 
tilbehør; terninger og terningspill; japanske 
terningspill (Sugoroku); terningbegre; 
diamantspill; sjakkspill; damspill (damspill-
sett); trylleapparater; dominospill; spillkort; 
japanske spillkort (Hanafuda); mah-jong; 
spillmaskiner og -apparater; biljardutstyr; 
underholdningsmaskiner og -apparater til bruk 
i fornøyelsesparker (andre enn 
videospillmaskiner for spillehaller); 
sportsutstyr; fiskeredskaper; 
insektsamlingsutstyr. 

Klasse:35 Utstedelse av premieringskort (lojalitetskort); 
annonse- og reklamevirksomhet eller 
tilveiebringe informasjon om samme; 
tilveiebringe informasjon om arrangering, 
gjennomføring, ledelse og organisering av 
fagmesser; utstedelse av rabattmerker eller 
tilveiebringe informasjon om samme; 
bedriftsledelsesanalyser eller 
bedriftsrådgivning; markedsanalyser eller 
tilveiebringe informasjon om samme; 
undersøkelser og kartlegging ved 
meningsmålinger eller spørreskjemaer eller 
tilveiebringe informasjon om samme; 
tilveiebringe informasjon om varehandel; 
avholdelse av spørreundersøkelser og 
rundspørringer for promotering av salg av 
varer og tjenester, eller tilveiebringe 
informasjon om samme; utstedelse av 
kuponger for promotering av salg av varer og 
tjenester, eller tilveiebringe informasjon om 
samme; bistand ved bedriftsledelse for 
hoteller; organisering av avisabonnementer 
eller tilveiebringe informasjon om samme; drift 
av datamaskiner, skrivemaskiner, 
teleksmaskiner eller andre lignende 
kontormaskiner; tilveiebringe 
sysselsettingsinformasjon; 
detaljhandelstjenester eller 
engroshandelstjenester for videospillapparater 
for forbrukere; detaljhandelstjenester eller 
engroshandelstjenester for programmer for 
videospillapparater for forbrukere; 
detaljhandelstjenester eller 
engroshandelstjenester for elektroniske 
kretser, magnetiske disker, optiske disker, 
optisk-magnetiske disker, magnetiske bånd, 
ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er, DVD-
ROM-er og andre lagringsmedier 
inneholdende programmer for 
videospillapparater for forbrukere; 
detaljhandelstjenester eller 
engroshandelstjenester for styringsenheter, 
joysticker og minnekort for videospillapparater 
for forbrukere; detaljhandelstjenester eller 
engroshandelstjenester for andre deler og 
annet tilbehør for videospillapparater for 
forbrukere; detaljhandelstjenester eller 
engroshandelstjenester for håndholdte 
spillapparater med LCD-skjermer; 
detaljhandelstjenester eller 
engroshandelstjenester for programmer for 
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; 
detaljhandelstjenester eller 
engroshandelstjenester for elektroniske 
kretser, magnetiske disker, optiske disker, 
optisk-magnetiske disker, magnetiske bånd, 
ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er, DVD-
ROM-er og andre lagringsmedier 
inneholdende programmer for håndholdte 
spillapparater med LCD-skjermer; 
detaljhandelstjenester eller 
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engroshandelstjenester for deler og tilbehør for 
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; 
detaljhandelstjenester eller 
engroshandelstjenester for kortspilleker og 
deres tilbehør. 

Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler 
(telekommunikasjonstjenester) og 
tilveiebringelse av informasjon derpå; 
kommunikasjon via videospillapparater for 
forbrukere; fremskaffelse av informasjon om 
kommunikasjon via videospillapparater for 
forbrukere; kommunikasjon via 
videospillmaskiner for spillehaller; 
fremskaffelse av informasjon om 
kommunikasjon via videospillmaskiner for 
forbrukere; kommunikasjon via håndholdte 
spillapparater med LCD-skjermer; 
fremskaffelse av informasjon om 
kommunikasjon via håndholdte spillapparater 
med LCD-skjermer; kommunikasjon via 
mobiltelefiner; fremskaffelse av informasjon 
om kommunikasjon via mobiltelefoner; 
kommunikasjon via meldinger og bilder ved 
bruk av datamaskiner; telekommunikasjon 
(annen enn kringkasting); fremskaffelse av 
informasjon om programlister for 
fjernsynskringkasting; kringkasting; 
nyhetsbyråer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr inkludert telefoner 
og faksimileapparater. 

Klasse:41 Fremskaffelse av bilder via kommunikasjon 
ved håndholdte spillapparater med LCD-
skjermer; fremskaffelse av bilder via 
kommunikasjon ved arkadevideospillmaskiner; 
fremskaffelse av bilder via kommunikasjon ved 
videospillapparater for forbrukere; 
fremskaffelse av bilder via kommunikasjon ved 
mobiltelefoner; fremskaffelse av bilder via 
kommunikasjon; fremskaffelse av 
bilder/levende bilder (pictures) via 
kommunikasjon ved håndholdte spillapparater 
med LCD-skjermer; fremskaffelse av 
bilder/levende bilder (pictures) via 
kommunikasjon ved arkadevideospillmaskiner; 
fremskaffelse av bilder/levende bilder 
(pictures) via kommunikasjon ved 
videospillapparater for forbrukere; 
fremskaffelse av bilder/levende bilder 
(pictures) via mobiltelefoner; fremskaffelse av 
bilder/levende bilder (pictures) via 
kommunikasjon; fremskaffelse av filmer via 
kommunikasjon ved håndholdte spillapparater 
med LCD-skjermer; fremskaffelse av filmer via 
kommunikasjon ved arkadevideospillmaskiner; 
fremskaffelse av filmer via kommunikasjon ved 
videospillapparater for forbrukere; 
fremskaffelse av filmer via kommunikasjon ved 
mobiltelefoner; fremskaffelse av filmer via 
kommunikasjon; spillefilmvisning, 
spillefilmproduksjon eller spillefilmdistribusjon; 
fremskaffelse av musikk og lyd via 
kommunikasjon ved håndholdte spillapparater 
med LCD-skjermer; fremskaffelse av musikk 
og lyd via kommunikasjon ved 
arkadevideospillmaskiner; fremskaffelse av 
musikk og lyd via kommunikasjon ved 
videospillapparater for forbrukere; 
fremskaffelse av musikk og lyd via 
kommunikasjon ved mobiltelefoner; 
fremskaffelse av musikk og lyd via 
kommunikasjon; organisering, ledelse eller 
arrangering av videospillbegivenheter; 
tilveiebringe fornøyelsesfasiliteter; 
fremskaffelse av spill via kommunikasjon ved 
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; 
fremskaffelse av spill via kommunikasjon ved 
arkadevideospillmaskiner; fremskaffelse av 
spill via kommunikasjon ved 

videospillapparater for forbrukere; 
fremskaffelse av spill via kommunikasjon ved 
mobiltelefoner; fremskaffelse av spill via 
kommunikasjon; fremskaffelse av spill for 
videospillapparater for forbrukere; 
fremskaffelse av spill for håndholdte 
spillapparater med LCD-skjermer; 
fremskaffelse av spill for 
arkadevideospillmaskiner; fremskaffelse av 
spill for mobiltelefoner; fremskaffelse av spill 
via telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse 
av spill via kommunikasjonsnettverk; utleie av 
lagringsmedia som lagrer programmer for 
videospillapparater for forbrukere; utleie av 
lagringsmedia som lagrer programmer for 
håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; 
utleie av lagringsmedia som lagrer 
programmer for arkadevideospillmaskiner; 
utleie av lagringsmedia som lagrer 
programmer for mobiltelefoner; utleie av 
videospillapparater for forbrukere og av 
arkadevideospillmaskiner; utleie av håndholdte 
spillapparater med LCD-skjermer; 
utdannelses- og instruksjonstjenester relatert 
til kunst, håndverk, sport eller 
allmennkunnskap; tilveiebringelse av 
elektroniske publikasjoner via kommunikasjon; 
tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner; 
avholdelse av premiering, spørrekonkurranser, 
utlodninger og spill for promotering av salg av 
varer og tjenester, eller tilveiebringe 
informasjon om samme. 

Klasse:42 Design; design av maskinvare for dataspill; 
design, programmering eller vedlikehold av 
programmer for videospillapparater for 
forbrukere; tilveiebringe rådgivning og 
informasjon om design, programmering eller 
vedlikehold av programmer for 
videospillapparater for forbrukere; design, 
programmering eller vedlikehold av 
programmer for håndholdte spillapparater med 
LCD-skjermer; tilveiebringe rådgivning og 
informasjon om design, programmering eller 
vedlikehold av programmer for håndholdte 
spillapparater med LCD-skjermer; design, 
programmering eller vedlikehold av 
programmer for arkadevideospillmaskiner; 
tilveiebringe rådgivning og informasjon om 
design, programmering eller vedlikehold av 
programmer for arkadevideospillmaskiner; 
design, programmering eller vedlikehold av 
programmer for mobiltelefoner; tilveiebringe 
rådgivning og informasjon om design, 
programmering eller vedlikehold av 
programmer for mobiltelefoner; opprettelse 
eller vedlikehold av internettsider; design av 
datasoftware, dataprogrammering, eller 
vedlikehold av datasoftware; teknisk 
rådgivning i forbindelse med ytelse og drift av 
datamaskiner, biler og maskiner som krever 
høyt nivå av personlig kunnskap, dyktighet 
eller erfaring av operatørene for å 
imøtekomme tilstrekkelig presisjon ved 
betjening av dem; utleie av datamaskiner; 
tilveiebringe dataprogrammer for 
billedbehandling og tilveiebringe informasjon 
om samme; tilveiebringe dataprogrammer for 
opprettelse, utarbeiding, redigering eller 
behandling av bilder, illustrasjoner, tekster og 
designer; tilveiebringe dataprogrammer til 
tilgang til elektroniske oppslagstavler på 
internett; tilveiebringe dataprogrammer; utleie 
av lagerområde på server og tilveiebringe 
informasjon om samme. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262997 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201106770 
(220) Inndato: 2011.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.15 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WD-40 Manufacturing Co, 1061 Cudahy Place, 
CA92110 SAN DIEGO, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Rensepreparater til bruk på metalloverflater. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262998 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201106776 
(220) Inndato: 2011.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.15 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WD-40 Manufacturing Co, 1061 Cudahy Place, 
CA92110 SAN DIEGO, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:2 Beskyttende belegg for å hindre rust og 

kontrollere korrosjon. 
Klasse:4 Penetrerende oljer og smøreoljer til alle formål. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 262999 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201106777 
(220) Inndato: 2011.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.15 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WD-40 Manufacturing Co, 1061 Cudahy Place, 
CA92110 SAN DIEGO, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:2 Beskyttende belegg for å hindre rust og 

kontrollere korrosjon. 
Klasse:4 Penetrerende oljer og smøreoljer til alle formål. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263000 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201106778 
(220) Inndato: 2011.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.15 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WD-40 Manufacturing Co, 1061 Cudahy Place, 
CA92110 SAN DIEGO, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:2 Beskyttende belegg for å hindre rust og 

kontrollere korrosjon. 
Klasse:4 Penetrerende oljer og smøreoljer til alle formål. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263001 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201109235 
(220) Inndato: 2011.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.11 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Gavita AS, Postboks 61, 3162 ANDEBU 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Apparater og instrumenter for styring, 
regulering eller kontroll av elektrisitet. 

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning. 
Klasse:40 Bearbeiding av materialer. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263002 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(210) Søknadsnr.: 201104436 
(220) Inndato: 2011.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.13 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ØYVIND MARKUSSEN, ØIERUDBRÅTEN 6, 1440 
DRØBAK 

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

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

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

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

Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263003 
(151) Reg.dato.: 2011.12.12 
(300) Søknadsprioritet 2011.01.20, ES, 02964800/9 
(210) Søknadsnr.: 201108220 
(220) Inndato: 2011.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.20 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ENRIQUE  DE MANRESA CORBELLA, Cami de la 
Serra, 136, 08184 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS, 
BARCELONA, Spania (ES) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Vitenskapelige, elektriske og elektroniske 

apparater og instrumenter; apparater til bruk 
for laserradiasjon (ikke for medisinsk bruk); 
laserlys senderapparater (ikke for medisinsk 
bruk); apparater, instrumenter og maskiner for 
laserbehandling (ikke for medisinsk bruk); 
lasere ikke for medisinsk bruk; elektriske 
apparater for vedlikehold, behandling av hår; 
høyfrekvente generatorer (ikke for medisinsk 
bruk); forstørrelsesglass. 

Klasse:10 Kirurgiske og medisinske apparater og 
instrumenter; elektro-medisinsk utstyr, 
apparater og instrumenter, herunder utstyr, 
apparater og instrumenter for profesjonell 
skjønnhetsbehandling; estetiske 
massasjeapparater; infrarøde apparater for 
medisinske og helbredende formål; infrarøde 
strålingsapparater for teraputiske formål; 
apparater til bruk for teraputisk stimulering av 
kroppen; apparater med ultrafiolette stråler for 
medisinsk bruk; medisinsk estetisk utstyr til 
bruk for hudbehandling og hårfjerning, ved 
bruk av radiofrekvens, elektrisk energi, intenst 
pulserende lys, og annen type lys; 
spesialmøbler for medisinsk bruk; bårer, 
rullende bårer; spesialsenger for medisinsk 
bruk; lamper for medisinsk bruk. 

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, og sanitære 
formål; lamper og apparater med ultrafiolette 
stråler, ikke for medisinsk bruk; 
desinfeksjonsapparater; laboratorielamper. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263004 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201108998 
(220) Inndato: 2011.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.04 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Stiftelsen Fargespill, Nina Griegsgt. 2, 5015 BERGEN 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Musikkinnspillinger på DVD, CD og andre 
elektroniske lagringsmedier; nedlastbare 
musikkinnspillinger; filminnspillinger på DVD, 
CD-rom og andre elektroniske lagringsmedier; 
nedlastbare filminnspillinger; dataprogramvare. 

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263005 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201109307 
(220) Inndato: 2011.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.17 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PF Prism CV, c/o  Pfizer Manufacturing Holdings LLC, 
235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA 
(US) 

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

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

hygieniske preparater til medisinske formål. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263006 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201109308 
(220) Inndato: 2011.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.17 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PF Prism CV, c/o  Pfizer Manufacturing Holdings LLC, 
235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, USA 
(US) 

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

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

hygieniske preparater til medisinske formål. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 263007 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201007720 
(220) Inndato: 2010.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.22 

LEGSTOPPERS 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Senas AS, Brastadveien 56, 3425 REISTAD 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Vaskemaskiner. 
Klasse:11 Tørkeapparater (tromler og skap). 
Klasse:17 Mellomleggsmaterialer av gumnmi eller plast. 

Muffer (gummi-) for beskyttelse av 
maskindeler. Polstringsmaterialer av gummi 
eller plast. Puter (Støtdemper-) av gummi. 
Stoppeklosser av gummi. Støtdemperputer av 
gummi.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263008 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201109025 
(220) Inndato: 2011.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.07 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ANN-KRISTIN SØRENSEN, Straumsfjellvegen 26, 
5353 STRAUME 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:26 Jakkemerke/button. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263009 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(300) Søknadsprioritet 2011.02.17, US, 85/244,543 
(210) Søknadsnr.: 201109299 
(220) Inndato: 2011.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.16 

 
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Citrix Online LLC, 7414 Hollister Avenue, CA93117 
GOLETA, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:42 Datatjenester, herunder vertskapstjenester for 

online webfasiliteter for andre for 
gjennomføring av konferanser, møter, 
demonstrasjoner, virtuelle omvisninger, 
presentasjoner og interaktive diskusjoner. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263010 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201105698 
(220) Inndato: 2011.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.19 

THE PRESSURE'S ON 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, 
40252  GÖTEBORG, Sverige (SE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:44 Medisinske tjenester; rådgivnings- og 

konsulenttjenester relatert til medisin og kirugi. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263011 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(300) Søknadsprioritet 2010.08.09, US, 85/103,624 
(210) Søknadsnr.: 201101579 
(220) Inndato: 2011.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.08 

I-PRIZE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

TRONDHEIM 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Fremskaffelse av innovasjons- og 
nyskapningsprogram innenfor teknologi og 
forretningsområdet nemlig organisering og 
arrangering av konkurranser for business-, 
kommersielle- eller handelsformål, innenfor 
computernettverk, computer hardware og 
software, videoleveranser, telekommunikasjon 
og forretningsvirksomhet; annonse- og 
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 

Klasse:41 Utdannelse og underholdningstjenester, 
nemlig arrangering og ledelse av online 
seminarer innenfor innovasjons-, forretnings- 
og teknologiområdene; 
utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 

Klasse:42 Datanettverksdesign for andre; computer 
konsultasjonstjenester; oppdatering av 
computer software for andre; computersystem 
analyser; fremskaffelse av teknisk 
konsultasjon i forbindelse med computer 
hardware, computer software, computer 
nettverksutstyr, telefonsystemer, 
telekommunikasjonsutstyr, IP telefoni, og 
telekommunikasjonssystemer, computer 
nettverksdesign, lagringsdesign, sikring av 
nettverk, stemme, lyd og trådløs 
kommunikasjon; online tjenester, nemlig 
fremskaffelse av informasjon via datanettverk 
innenfor datanettverksarbeid, datanettverk, 
datasystemer, computere og 
nettverkssikkerhet, kabel-TV systemer; 
tekniske konsultasjoner og undersøkelser 
innefor området datanettverk og design av 
nettverkssystem; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og utvikling 
relatert dertil; industriell analyse og forskning; 
design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263012 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201104920 
(220) Inndato: 2011.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.28 

LIME 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Lundalogik AB, St. Lars väg 46, 22270 LUND, Sverige 
(SE) 

(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Innregistrerte datamaskinprogram, 

datamaskinprogram (nedlastbar programvare). 
Klasse:35 Informasjonsvirksomhet vedrørende 

kunderelasjonsmarkedsføring og -
administrasjon (CRM), salgsstøttetjenester og 
kundepleie; forretningsadministrasjon; bistand 
ved forretningsledelse; sammensetning og 
innregistrering av informasjon i databaser; 
systematisering av informasjon i databaser; 
dataprosessering av datafiler (for andre); 
forretningsinformasjoner; profesjonelle 
forretningskonsultasjoner; markedsstudier og -
undersøkelsestjenester; rådgivningstjenester 
for forretningsledelse; undersøkelser i 
forbindelse med forretnings- eller 
butikkvirksomhet; konsultasjoner vedrørende 
kunderelasjonsmarkedsføring og 
administrasjon (CRM), salgsstøttetjenester og 
kundepleie; bearbeidning, lagring, fremfinning 
og/eller kontroll av datamaskinbasert 
informasjon; innregistrering, bearbeiding, 
kontroll og/eller fremfinning av opplysninger i 
databaser; sammenstilling, innregistrering og 
systematisering av informasjon i databaser. 

Klasse:42 Utforming og utvikling av 
datamaskinprogramvare; datakonvertering av 
datamaskinprogramvare og data (ikke fysisk 
konvertering); installasjon av 
datamaskinprogramvare; konsultasjoner og 
informasjon vedrørende 
datamaskinprogramvare; 
datamaskinprogrammering; oppdatering og 
vedlikehold av datamaskinprogramvare, 
utforming av datamaskinsystemer; 
konsulenttjenester vedrørende 
datamaskinprogramvaretilpassing og 
datamaskinprogramvare; utleie av 
datamaskinprogramvare; 
datakonsulenttjenester; 
datamaskinsystemanalyser; teknisk støtte 
(dataprogramvare). 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263013 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(300) Søknadsprioritet 2011.08.08, XX, 1001112 
(210) Søknadsnr.: 201109027 
(220) Inndato: 2011.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.08 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ZANZUEL AS, Postboks 53, 4651 HAMRESANDEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263014 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201010954 
(220) Inndato: 2010.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.19 

THOR 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Marvel Characters Inc, 1600 Rosecrans Avenue, 
CA90266 MANHATTAN BEACH, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Forhåndsinnspilte DVDer, CDer, 

videokassetter og laser disker inneholdende 
musikk og/eller direktesendte 
actionprogrammer eller spillefilmer eller 
tegnefilmer; solbriller; videospillkassetter; 
videospilldisker; videospillprogramvare; 
interaktive videospillprogrammer; interaktive 
multimediedataspillprogrammer; interaktive 
videospill av virtuell virkelighet bestående av 
datamaskin maskinvare og programvare; 
datamaskinprogrammer; datamaskin 
spillprogramvare; dataspillkassetter; 
dataspilldisker; sykkelhjelmer. 

Klasse:16 Trykket materiale og papirvarer, nemlig 
tegneseriebøker og tegneseriehefter og 
fortellinger i illustrasjonsform; barnebøker, 
aktivitetsbøker for barn, fargeleggingsbøker, 
klistremerkebøker; klistremerker; klistremerker 
til å klistre på støtfangeren; plakater; byttekort; 
samlealbum for byttekort; kunstmateriell, 
nemlig fargestifter, tusjpenner, fargeblyanter, 
kunst og håndverksutstyr, malerpensler, 
forhåndstrykkede ark eller plakater for 
fargelegging og maling; tavler for skriving og 
maling; kritt og krittavler til hjemmebruk; 
avtrekksbilder og bilder som overføres ved 
hjelp av varme (midlertidige tatoveringer); 
skolemateriell, nemlig penner, blyanter, 
viskelær, pennal, blyantspissere, tegnelinjaler, 
papirstiftemaskiner, brevpressere, notatbøker, 
mapper, ringpermer, spiralhefter, bokbind og 
bokmerker; dørhåndtakhengere av papir; 
brevpapir, skrivepapir, konvolutter, notatkort, 
gratulasjonskort, postkort, notatblokker, 
memoblokker; avtalebøker; kalendre; trykkede 
mønstre for kostymer; festvarer av papir, 
nemlig gavepapir, brikker av papir, kreppapir, 
trykkede papirinvitasjoner, kakedekorasjoner 
av papir, papirservietter, kuvertbrikker av 
papir, festhatter av papir, dekorative 
midtstykker for bord og papirduker. 

Klasse:18 Lærvesker, håndvesker og portemoneer av 
lær, lommebøker, håndvesker og 
portemoneer, nøkkelpunger, gymbagger, 
skolevesker, bokvesker, handlevesker, ransler, 
ryggsekker, skovesker for reise, kofferter og 
håndbagasjereisevesker, sportsvesker, 
skipssekker, håndleddsvesker, midjetasker, 
rompetasker, paraplyer. 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer; sengetøy, putetrekk, 
putevar, sengekapper, dyner, dynetrekk, 
tepper, pledd, gardiner, vinduskapper; 
badehåndkler, ansiktskluter; strandhåndkler; 
dusjgardiner; bordduker, servietter; flagg, 
vimpler; lommetørkler; veggløpere. 

Klasse:28 Lekeactionfigurer og tilbehør dertil, mekaniske 
actionleker; lekesett til bruk med 
lekeactionfigurer; batteridrevne actionleker; 
radiokontrollerte lekekjøretøy; 
lekekjøretøylekesett for lekekrig på liksom eller 
eventyraktiviteter; plysjleker; myke 
skulpturleker; dukker; dukketilbehør; "bean 
bag"(bønnepose)-dukker; kosedyr; bøybare 
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leker; dukketeaterdukker; balonger; 
vannsprutende leker; oppblåsbare leker; 
blinkspill; sjakksett; brettspill; kortspill; spillkort; 
puslespill; drager; yo-yoer; sendeplater; 
spillbord; lekevåpen; lekeklokker; spill til 
rollespill; modellbyggingssett; håndholdte 
enheter for å spille videospill; myntopererte 
videospill; arkadespill; flipperspill; spill av type 
flipperspill; gummiballer; oppblåsbare 
svømmebasseng (lekeartikler); rulleskøyter; 
rulleskøyter med hjulene på linje bak 
hverandre; skateboard; albubeskyttelse for 
sportsbruk; knebeskyttelse for sportsbruk; 
hoppetau; snowboard; svømmebrett for 
fritidsbruk; juletredekorasjoner (unntatt 
konfektyrer eller belysningsartikler). 

Klasse:30 Konfektyrvarer, sukkertøy, sukkertøybarrer, 
sjokolade, sjokoladebarrer, konditorvarer, 
småkaker, kaker, kjeks, müslibar, energibarrer, 
tyggis, ballongtyggis, frosset iskrem, 
iskrembarrer, iskremsmørbrød, 
iskremkonfektyrer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, 
mel, og preparater laget av korn, brød, 
wienerbrød; is, honning; krydderier; 
kornblandinger, brød, kandiserte fruktsnacks; 
frosset eggekrem, frosset yoghurt. 

Klasse:32 Drikkevarer inkludert øl, mineralvann, 
kullsyreholdig vann, brus, sodavann, andre 
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker, 
frukpunsj, fruktjuicer, siruper, andre preparater 
for å lage drikkevarer. 

Klasse:41 Elektroniske publikasjonstjenester, nemlig 
digital publisering av tegneseriebøker, 
tegneseriehefter og grafiske romaner med 
actioneventyrhistorier og karakterer som er 
oppdiktet; produksjon, distribusjon og leie av 
spillefilmer; produksjon og distribusjon av TV- 
og radioprogrammer; produksjon og leie av 
lyd- og videoopptak; underholdningstjenester, 
nemlig multimedieproduksjon av 
underholdningsprogrammer og interaktive 
programmer for distribusjon via TV, kabel, 
satelitt, audio og videomedier, kassetter, 
datamaskindisker og digitale midler; 
underholdningstjenester, nemlig 
multimediaproduksjon av underholdning, 
nyheter og informasjon via kommunikasjons- 
og datamaskinnetverk; 
underholdningstjenester i form av 
tilveiebringelse av løpende programmer med 
tegnefilmer og/eller direktesendt actioneventyr 
overført via trådløse 
kommunikasjonsapparater, nemlig 
mobiltelefoner, digitaliseringsbord, 
datamaskiner, og trådløse håndholdte enheter; 
underholdningstjenester i området film og TV, 
nemlig skaping, produksjon og distribusjon av 
datamaskingenererte bilder for spillefilmer, 
tegnefilmer, videoer, tegnefilmvideoer, TV-
programmer; animasjonsproduksjonstjenester; 
tilveiebringelse av audio- og visuell 
spesialeffekt til TV og spillefilm, 
animasjonstjenester for film, video og TV; 
underholdningstjenester, nemlig en løpende 
serie av TV-programmer med tegneserier 
og/eller direktesendt actioneventyr; TV-
program inneholdende utstilling av filmer og 
videokassetter; kinotjenester, nemlig utstilling 
av filmer og videokassetter på kinoer; 
underholdningstjenester, nemlig direktesendt 
forestilling med teatermessig ustilling med 
rollefigurer i kostymer; tilveiebringelse av on-
line interaktivt dataspillprogramvare via et 
elektronisk nettverk som er tilgjengelig 
nettverksmessig av nettverksbrukere; 
tilveiebringelse av on-line dataspill; 
tilveiebringelse av websider i 
underholdningsområdet relatert til 

tegneseriebøker, spillefilmer, animerte tv-
programmer og videospill gjennom et 
elektronisk nettverk; underholdningspark- og 
temaparktjenester; opplæringstjenester, 
nemlig utvikling, arrangering og avholdelse av 
utdanningsseminarer og -programmer i 
området tegneserier. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263015 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201109092 
(220) Inndato: 2011.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.10 

SEACONOMY 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler 
og treimpregneringsmidler; fargestoffer; 
beisemidler; bunnstoff og grohindrende maling 
for bruk på båter, skip og andre installasjoner i 
sjøen. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263016 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201109244 
(220) Inndato: 2011.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.11 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Inoil AS, Tordenskioldsgt 12, 0160 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(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   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263017 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201108740 
(220) Inndato: 2011.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.01 

ROALD 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Amundsen Omega3 AS, Storaneset 44, 5260 INDRE 
ARNA 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn; tran; oljer av fisk, 
sel og pingvin for medisinske formål; vitaminer, 
mineraler og andre kosttilskudd til mennesker 
og dyr; 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 og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 
ferdigretter og måltidserstatninger 
hovedsakelig bestående av produkter i denne 
klasse. 

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; 
ferdigretter og måltidserstatninger 
hovedsakelig bestående av produkter i denne 
klasse 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263018 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201109435 
(220) Inndato: 2011.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.07 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Skeidar Holding AS, Deliveien 10, 1540 VESTBY 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Horgen og Horgen AS, Karl Johans 
gate 25, 0159 OSLO 

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

oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål. 
 

Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller 
av plast. 
 

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

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

Klasse:27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet 
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 
 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 



registrerte varemerker 2011.12.19 - 51/11

 

45 
 

(111) Reg.nr.: 263019 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201012051 
(220) Inndato: 2010.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.16 

CATCH 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hallvard Lerøy AS, Postboks 7600, 5020 BERGEN 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Bearbeidede matvarer laget av fisk, skalldyr, 
krepsedyr og andre spiselige vanndyr; 
hermetiske matvarer laget av fisk, skalldyr, 
krepsedyr og andre spiselige vanndyr. 

Klasse:40 Fiskeforedling; matvareforedling. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263020 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201108539 
(220) Inndato: 2011.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.25 

Convita 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 sapDesign AS, Postboks 167, 6239 SYKKYLVEN 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:20 Møbler. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263021 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 201106769 
(220) Inndato: 2011.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.15 

EPIM Reporting Hub 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 E&P INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION 
(EPIM), Postboks 8065, 4068 STAVANGER 

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

SANDNES 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Dataprogrammer; nedlastbare 
dataprogrammer; dataprogrammer for tilgang 
til online databaser; elektroniske publikasjoner 
(nedlastbare); dataprogrammer og 
applikasjoner for mobiltelefoner. 
 

Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i 
databaser. 
 

Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; praktisk opplæring; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare online 
elektroniske publikasjoner. 
 

Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; design av 
computersystemer; programmering for 
datamaskiner; implementering av 
dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold 
av websider for andre; konsulentbistand 
vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; 
utleie av webserver. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263022 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 200907675 
(220) Inndato: 2009.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

MRJET 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ebookers Scandinavia AB, Box 12526, 10229 
STOCKHOLM, Sverige (SE) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forsikringsmegling; 
forsikringstegning; reiseforsikring; 
forsikringstenester relatert til reise; 
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; 
finansielle tjenester relatert til reise; tjenester i 
forbindelse med veksling av penger og 
valutaveksling; utstedelse av reisesjekker; 
utstedelse og innløsing av polletter og sjekker; 
tjenester i forbindelse med rabattkort; 
organisering og administrering av 
premieringsordninger relatert til reise; tjenester 
i forbindelse med elektronisk 
betalingsoverføring; tjenester i forbindelse med 
elektronisk betaling; fremskaffelse av de 
forannevnte tjenester og informasjon relatert til 
dette online fra en database og/eller via 
internett og telekommunikasjon. 
 

Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser og 
reservasjonstjenester; reisebyrå- og 
turistbyråtjenester; tur- og 
reiseoperatørtjenester; flyformidlingstjenester; 
reiseguide-, eskorte- og kurertjenester; 
reservasjonstjenester i forbindelse med 
transport av passasjerer; tjenester i forbindelse 
med bagasjetransport; tjenester i forbindelse 
med passasjertransport; utleie av kjøretøy; 
transport av kjøretøy; turistkontorer; 
arrangering av turer, sightseeing og 
ekskursjoner og tjenester i forbindelse med 
dette; tjenester i forbindelse med anskaffelse 
av pass og reise- og adgangsvisum; 
reisekonsultasjon og informasjonstjenester; 
konsultasjonstjenester i forbindelse med reise 
og ferie; fremskaffelse av de forannevnte 
tjenester og informasjon relatert til dette online 
fra en database og/eller via internett og 
telekommunikasjon. 

Klasse:41 Fremskaffe online elektroniske publikasjoner 
(ikke nedlastbare) relatert til 
transportvirksomhet, organisering av reiser og 
reservasjonstjenester, reisebyrå- og 
turistbyråtjenester, tur- og 
reiseoperatørtjenester, flyformidlingstjenester, 
reiseguide-, eskorte- og kurertjenester, 
reservasjonstjenester i forbindelse med 
transport av passasjerer, tjenester i forbindelse 
med bagasjetransport, tjenester i forbindelse 
med passasjeitransport, utleie av kjøretøy, 
transport av kjøretøy, turistkontorer, 
arrangering av turer, sightseeing og 
ekskursjoner og tjenester i forbindelse med 
dette, tjenester i forbindelse med anskaffelse 
av pass og reise- og adgangsvisum, 
reisekonsultasjon og informasjonstjenester, 
konsultasjonstjenester i forbindelse med reise 
og ferie. 

Klasse:42 Design og utvikling av software i forbindelse 
med reise og ferie; softwaredesign relatert til 
ferie og reise; utleie av software relatert til 
reise og ferie; utleie av dataprogrammer 

relatert til reise og ferie; studier og 
undersøkelser relatert til reise og ferie, nemlig 
studier og undersøkelser av reisetjenester og 
destinasjoner, for å kunne presentere 
resultatene til forbrukere gjennom reiseguider; 
fremskaffelse av de forannevnte tjenester og 
informasjon relatert til dette online fra en 
database og/eller via internett og 
telekommunikasjon. 
 

Klasse:43 Arrangering og fremskaffelse av midlertidig 
innlosjering; hotellreservasjonstjenester; 
ferieleirtjenester; turisthus og -hytter; 
fremskaffelse av de forannevnte tjenester og 
informasjon relatert til dette online fra en 
database og/eller via internett og 
telekommunikasjon. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263023 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(210) Søknadsnr.: 200907676 
(220) Inndato: 2009.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ebookers Scandinavia AB, Box 12526, 10229 
STOCKHOLM, Sverige (SE) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forsikringsmegling; 
forsikringstegning; reiseforsikring; 
forsikringstenester relatert til reise; 
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; 
finansielle tjenester relatert til reise; tjenester i 
forbindelse med veksling av penger og 
valutaveksling; utstedelse av reisesjekker; 
utstedelse og innløsing av polletter og sjekker; 
tjenester i forbindelse med rabattkort; 
organisering og administrering av 
premieringsordninger relatert til reise; tjenester 
i forbindelse med elektronisk 
betalingsoverføring; tjenester i forbindelse med 
elektronisk betaling; fremskaffelse av de 
forannevnte tjenester og informasjon relatert til 
dette online fra en database og/eller via 
internett og telekommunikasjon. 

Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser og 
reservasjonstjenester; reisebyrå- og 
turistbyråtjenester; tur- og 
reiseoperatørtjenester; flyformidlingstjenester; 
reiseguide-, eskorte- og kurertjenester; 
reservasjonstjenester i forbindelse med 
transport av passasjerer; tjenester i forbindelse 
med bagasjetransport; tjenester i forbindelse 
med passasjertransport; utleie av kjøretøy; 
transport av kjøretøy; turistkontorer; 
arrangering av turer, sightseeing og 
ekskursjoner og tjenester i forbindelse med 
dette; tjenester i forbindelse med anskaffelse 
av pass og reise- og adgangsvisum; 
reisekonsultasjon og informasjonstjenester; 
konsultasjonstjenester i forbindelse med reise 
og ferie; fremskaffelse av de forannevnte 
tjenester og informasjon relatert til dette online 
fra en database og/eller via internett og 
telekommunikasjon. 

Klasse:41 Fremskaffe online elektroniske publikasjoner 
(ikke nedlastbare) relatert til 
transportvirksomhet, organisering av reiser og 
reservasjonstjenester, reisebyrå- og 
turistbyråtjenester, tur- og 
reiseoperatørtjenester, flyformidlingstjenester, 
reiseguide-, eskorte- og kurertjenester, 
reservasjonstjenester i forbindelse med 
transport av passasjerer, tjenester i forbindelse 

med bagasjetransport, tjenester i forbindelse 
med passasjertransport, utleie av kjøretøy, 
transport av kjøretøy, turistkontorer, 
arrangering av turer, sightseeing og 
ekskursjoner og tjenester i forbindelse med 
dette, tjenester i forbindelse med anskaffelse 
av pass og reise- og adgangsvisum, 
reisekonsultasjon og informasjonstjeneter, 
konsultasjonstjenester i forbindelse med reise 
og ferie. 

Klasse:42 Design og utvikling av software i forbindelse 
med reise og ferie; softwaredesign relatert til 
ferie og reise; utleie av software relatert til 
reise og ferie; utleie av dataprogrammer 
relatert til reise og ferie; studier og 
undersøkelser relatert til reise og ferie, nemlig 
studier og undersøkelser av reisetjenester og 
destinasjoner, for å kunne presentere 
resultatene til forbrukere gjennom reiseguider; 
fremskaffelse av de forannevnte tjenester og 
informasjon relatert til dette online fra en 
database og/eller via internett og 
telekommunikasjon. 

Klasse:43 Arrangering og fremskaffelse av midlertidig 
innlosjering; hotellreservasjonstjenester; 
ferieleirtjenester; turisthus og -hytter; 
fremskaffelse av de forannevnte tjenester og 
informasjon relatert til dette online fra en 
database og/eller via internett og 
telekommunikasjon. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263024 
(151) Reg.dato.: 2011.12.13 
(300) Søknadsprioritet 2010.12.24, CH, 64135/10 
(210) Søknadsnr.: 201106250 
(220) Inndato: 2011.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.01 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Oftalmisk medisinsk og kirurgisk utstyr og 
apparater. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263025 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 200911691 
(220) Inndato: 2009.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.14 

AKER AIR 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 
0114 OSLO 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable 
hus av metall; materialer av metall for 
jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av 
metall (uedelt); låsesmedarbeider og små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); 
metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer; herunder også alle forannevnte varer 
relatert til fundamenter for bygninger, fartøyer, 
faste og flyttbare installasjoner, og også varer 
for fundamentering for bygninger, fartøyer, 
faste og flyttbare installasjoner.  

Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner; herunder 
også alle forannevnte varer relatert til 
fundamenter for bygninger, fartøyer, faste og 
flyttbare installasjoner, og også varer for 
fundamentering for bygninger, fartøyer, faste 
og flyttbare installasjoner.  

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; herunder også alle 
forannevnte varer relatert til fundamenter for 
bygninger, fartøyer, faste og flyttbare 
installasjoner, og også varer for 
fundamentering for bygninger, fartøyer, faste 
og flyttbare installasjoner.  

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

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; herunder også alle 
forannevnte tjenester relatert til oppsetting, 
vedlikehold og fjerning av fundamenter for 
bygninger, fartøyer, faste og flyttbare 
installasjoner, og også tjenester relatert til 
fundamentering av bygninger, fartøyer, faste 
og flyttbare installasjoner.  

Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av 
varer; organisering av reiser; herunder også 
alle forannevnte tjenester relatert til oppsetting, 
vedlikehold og fjerning av fundamenter for 
bygninger, fartøyer, faste og flyttbare 
installasjoner, og også tjenester relatert til 
fundamentering av bygninger, fartøyer, faste 
og flyttbare installasjoner.  

Klasse:40 Bearbeiding av materialer; herunder også 

forannevnte tjeneste relatert til fundamenter 
for, og også fundamentering av, bygninger, 
fartøyer, faste og flyttbare installasjoner, 
herunder også alle forannevnte tjenester 
relatert til oppsetting, vedlikehold og fjerning 
av fundamenter for bygninger, fartøyer, faste 
og flyttbare installasjoner, og også tjenester 
relatert til fundamentering av bygninger, 
fartøyer, faste og flyttbare installasjoner.  

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263026 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2010.08.27, US, 85/117,915 
(210) Søknadsnr.: 201009146 
(220) Inndato: 2010.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.06 

eOne 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Entertainment One Ltd, 70 Driver Road, Unit 1, 
ONL6T5V2 BRAMPTON, Canada (CA) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Detaljhandelstjenester innen området for 

underholdning, film, fjernsyn og musikk; 
engroshandels- og salgstjenester innen 
området for videospill og interaktive medier; 
engroshandelstjenester innen området for 
underholdning, film, fjernsyn og musikk; 
salgstjenester innen området for 
underholdning, film, fjemsyn og musikk; 
varehandel innen området for underholdning, 
film, fjernsyn og musikk. 

Klasse:38 Kringkastingstjenester innen området for 
underholdning, film, fjernsyn og musikk; 
distribusjonstjenester innen området for 
videospill og interaktive medier. 

Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; 
distribusjonstjenester innen området for 
underholdning, film, fjernsyn og musikk; 
produksjonstjenester innen området for 
underholdning, film, fjernsyn og musikk; 
utgivelse av musikk; produksjonstjenester 
innen området for videospill og interaktive 
medier; distribusjons- og produksjonstjenester 
innen området for live sceneunderholdning; 
forlagsvirksomhet innen trykte medier innen 
området for underholdning, film, fjemrnyn og 
musikk. 

Klasse:45 Lisensiering innen området for underholdning, 
film, fjernsyn og musikk. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263027 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2010.08.27, US, 85/117,910 
(210) Søknadsnr.: 201009147 
(220) Inndato: 2010.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.06 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Entertainment One Ltd, 70 Driver Road, Unit 1, 
ONL6T5V2 BRAMPTON, Canada (CA) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Detaljhandelstjenester innen området for 

underholdning, film, fjernsyn og musikk; 
engroshandels- og salgstjenester innen 
området for videospill og interaktive medier; 
engroshandelstjenester innen området for 
underholdning, film, fjernsyn og musikk; 
salgstjenester innen området for 
underholdning, film, fjemsyn og musikk; 
varehandel innen området for underholdning, 
film, fjernsyn og musikk.  

Klasse:38 Kringkastingstjenester innen området for 
underholdning, film, fjernsyn og musikk; 
distribusjonstjenester innen området for 
videospill og interaktive medier.  

Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; 
distribusjonstjenester innen området for 
underholdning, film, fjernsyn og musikk; 
produksjonstjenester innen området for 
underholdning, film, fjernsyn og musikk; 
utgivelse av musikk; produksjonstjenester 
innen området for videospill og interaktive 
medier; distribusjons- og produksjonstjenester 
innen området for live sceneunderholdning; 
forlagsvirksomhet innen trykte medier innen 
området for underholdning, film, fjemrnyn og 
musikk.  

Klasse:45 Lisensiering innen området for underholdning, 
film, fjernsyn og musikk.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263028 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109245 
(220) Inndato: 2011.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.11 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rubi Data AS, Hillevågsveien 83, 4016 STAVANGER 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Salg og markedsføring av datamaskiner, 
dataprogrammer og databehandlingsutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263029 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2011.02.11, EM, 009731969 
(210) Søknadsnr.: 201109054 
(220) Inndato: 2011.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.08 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tax Free Worldwide Holdings Ltd, 95 Lower Baggot 
Street DUBLIN 2, Irland (IE) 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 

Vika, 0114 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Datamaskiner, datamaskinprogrammer, 
datamaskin hardware, datamaskindatabaser; 
datamaskiner, datamaskinprogrammer, 
datamaskin hardware og databaser for 
tilrettelegging eller behandling av 
transaksjoner, for tilrettelegging, behandling 
eller innlevering av selvangivelser, 
skatterefusjon eller for valutakonvertering; 
datamaskinprogrammer til bruk ved adgang til 
informasjonsdatabaser; 
datamaskinprogrammer for lønningslister; 
datamaskinprogrammer vedrørende 
organisering, drift, håndtering og overvåkning 
av insentivordninger, lojalitetsprogrammer, 
salgsfremmende ordninger og 
salgsfremmende tjenester; 
datamaskinprogrammer for behandling og 
produksjon av rapporter; skannere; 
strekkodeskannere; elektroniske 
betalingsterminaler; håndholdte 
datamaskinterminaler; skjermer til 
datamaskiner; berøringsfrie kortsystemer; 
apparater for gjennomføring eller mottakelse 
av kontantbetalinger; bærbare og håndholdte 
elektroniske innretninger for opptak, 
organisering, overføring, redigering og 
gjennomgang av data; terminaler for 
elektronisk behandling av betalinger; 
håndholdte elektroniske sensoranordninger; 
anordninger for identifisering av 
radiofrekvenser; elektroniske publikasjoner; 
elektroniske rapporter, fortegnelser, 
referansemateriale, magasiner og 
handelsbøker og profesjonelle bøker, 
magnetkort; kredittkort; kodede kort og kort 
med maskinlesbar informasjon; elektroniske 
eller magnetiske rabattkort; elektroniske 
kuponger; elektroniske apparater, utstyr og 
installasjoner for lagring, vedlikehold og 
oppdatering av elektroniske registre; 
instruksjons- og undervisningsapparater; 
printere kontrollert av datamaskiner; printere 
styrt av datamaskiner; datamaskinprintere; 
elektroniske printere; håndholdte elektroniske 
printere; deler og tilbehør til alle ovennevnte 
varer. 

Klasse:16 Trykksaker, trykte publikasjoner; 
reklamemateriale; sjekker, ikke-magnetiske 
betalingskort og kredittkort; skriveredskaper og 
kontorartikler (unntatt møbler); instruksjons- 
eller undervisningsmateriale (unntatt 
apparater); brosjyrer; pamfletter; 
skrivemateriell; trykte skjemaer; trykte 
plastikkort; kort til bruk i forbindelse med 
skatterefusjon, valutakonvertering, 
lønnssystemer, insentivordninger, 
lojalitetsprogrammer, salgsfremmende 
programmer og salgsfremmende tjenester; 
rabattkort; kuponger; trykte rapporter, 
fortegnelser, referansemateriale, magasiner og 
handelsbøker og profesjonelle bøker. 

Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse av bedrifter; bistand ved 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
utarbeidelse av selvangivelser; 
skatterådgivning; rådgivning vedrørende 
selvangivelser (regnskapsføring); 
regnskapstjenester; tjenester vedrørende 
lønnslister; tjenester vedrørende forberedelse 
av skatt i forbindelse med selvangivelser eller 
anmodninger om skatterefusjon; 
regnskapstjenester relatert til selvangivelser 
eller anmodninger om skatterefusjon; 
innsendelse av krav vedrørende 
skatterefusjon; utarbeidelse av regnskap for 
skatteformål; regnskapstjenester inkludert 
utarbeidelse av regnskaper; bistand, 
administrasjon, rådgivning, ledelse og 
konsulenttjenester vedrørende 
forretningsvirksomhet; organisering, drift, 
håndtering og overvåkning av 
insentivordninger, lojalitetsprogrammer, 
salgsfremmende programmer og 
salgsfremmende tjenester; analyse og 
behandling av data; distribusjon og utsendelse 
av reklame og salgsfremmende materiale; 
direktereklame; salgsfremmende tjenester for 
andre; markedsføring; drift og håndtering av 
rabattprogrammer; informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester i forbindelse med 
ovennevnte tjenester. 

Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
transaksjonstjenester knyttet til utenlandsk 
valuta; valutabehandling eller 
valutakonverteringstjenester; arrangering og 
gjennomføring av skatterefusjon eller annen 
tilbakebetaling eller betalinger; 
skatterefusjonstjenester, inkludert men ikke 
begrenset til merverdiavgift, salgsskatt eller 
skatt på lønn; finansiell rådgivningstjenester 
vedrørende skatt; skatterådgivning (ikke 
regnskapsføring); skatterådgivning eller 
skatteplanleggingstjenester (ikke 
regnskapsføring); behandling av betalinger; 
tjenester vedrørende pengeautomater; 
tjenester i forbindelse med finansieringskort; 
sjekktjenester; kreditt-, debet- og 
kontokorttjenester; rabattkorttjenester; utleie, 
leie og leasing av utstyr eller apparater for 
behandling av transaksjoner, selvangivelser, 
skatterefusjoner, valutakonverteringer, 
betalinger, utenlandske kort eller data relatert 
til dette; tjenester knyttet til taksering og 
finansiell vurdering; administrasjon av 
finansiell virksomhet; utsendelse og innløsning 
av polletter og verdibevis; rådgivning 
vedrørende toll og avgifter; finansielle 
betalingstjenester; informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester i forbindelse med alle 
ovennevnte tjenester. 

Klasse:42 Vedlikehold, design og oppdatering av 
datamaskinprogrammer for selvangivelse, 
skatterefusjon, valutakonvertering, lønnslister, 
insentivordninger, lojalitetsprogrammer, 
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salgsfremmende programmer og 
salgsfremmende tjenester eller for 
tilrettelegging eller behandling av 
transaksjoner, tilbakebetalinger eller 
betalinger; konsulenttjenester vedrørende 
datamaskinprogrammer og databaser; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare datamaskinprogrammer 
vedrørende selvangivelse, skatterefusjon, 
valutakonvertering, lønnslister, 
insentivordninger, lojalitetsprogrammer, 
salgsfremmende programmer og 
salgsfremmende tjenester eller for 
tilrettelegging eller behandling av 
transaksjoner, tilbakebetalinger eller 
betalinger; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbare datamaskinprogrammer 
for tilgang til online databaser eller interaktive 
nettsteder vedrørende selvangivelse, 
skatterefusjon, valutakonvertering, lønnslister, 
insentivordninger, lojalitetsprogrammer, 
salgsfremmende programmer og 
salgsfremmende tjenester eller for 
tilrettelegging eller behandling av 
transaksjoner, tilbakebetalinger eller 
betalinger; informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester i forbindelse med alle 
ovennevnte tjenester. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263030 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109246 
(220) Inndato: 2011.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.11 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sandvika Interiørtekstiler AS, Oscarsgt 37 B, 3725 
SKIEN 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 

klasser; senge- og bordtepper. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263031 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2011.02.11, EM, 009732025 
(210) Søknadsnr.: 201109055 
(220) Inndato: 2011.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.08 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tax Free Worldwide Holdings Ltd, 95 Lower Baggot 
Street DUBLIN 2, Irland (IE) 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 

Vika, 0114 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Datamaskiner, datamaskinprogrammer, 
datamaskin hardware, datamaskindatabaser; 
datamaskiner, datamaskinprogrammer, 
datamaskin hardware og databaser for 
tilrettelegging eller behandling av 
transaksjoner, for tilrettelegging, behandling 
eller innlevering av selvangivelser, 
skatterefusjon eller for valutakonvertering; 
datamaskinprogrammer til bruk ved adgang til 
informasjonsdatabaser; 
datamaskinprogrammer for lønningslister; 
datamaskinprogrammer vedrørende 
organisering, drift, håndtering og overvåkning 
av insentivordninger, lojalitetsprogrammer, 
salgsfremmende ordninger og 
salgsfremmende tjenester; 
datamaskinprogrammer for behandling og 
produksjon av rapporter; skannere; 
strekkodeskannere; elektroniske 
betalingsterminaler; håndholdte 
datamaskinterminaler; skjermer til 
datamaskiner; berøringsfrie kortsystemer; 
apparater for gjennomføring eller mottakelse 
av kontantbetalinger; bærbare og håndholdte 
elektroniske innretninger for opptak, 
organisering, overføring, redigering og 
gjennomgang av data; terminaler for 
elektronisk behandling av betalinger; 
håndholdte elektroniske sensoranordninger; 
anordninger for identifisering av 
radiofrekvenser; elektroniske publikasjoner; 
elektroniske rapporter, fortegnelser, 
referansemateriale, magasiner og 
handelsbøker og profesjonelle bøker, 
magnetkort; kredittkort; kodede kort og kort 
med maskinlesbar informasjon; elektroniske 
eller magnetiske rabattkort; elektroniske 
kuponger; elektroniske apparater, utstyr og 
installasjoner for lagring, vedlikehold og 
oppdatering av elektroniske registre; 
instruksjons- og undervisningsapparater; 
printere kontrollert av datamaskiner; printere 
styrt av datamaskiner; datamaskinprintere; 
elektroniske printere; håndholdte elektroniske 
printere; deler og tilbehør til alle ovennevnte 
varer. 

Klasse:16 Trykksaker, trykte publikasjoner; 
reklamemateriale; sjekker, ikke-magnetiske 
betalingskort og kredittkort; skriveredskaper og 
kontorartikler (unntatt møbler); instruksjons- 
eller undervisningsmateriale (unntatt 
apparater); brosjyrer; pamfletter; 
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skrivemateriell; trykte skjemaer; trykte 
plastikkort; kort til bruk i forbindelse med 
skatterefusjon, valutakonvertering, 
lønnssystemer, insentivordninger, 
lojalitetsprogrammer, salgsfremmende 
programmer og salgsfremmende tjenester; 
rabattkort; kuponger; trykte rapporter, 
fortegnelser, referansemateriale, magasiner og 
handelsbøker og profesjonelle bøker. 

Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse av bedrifter; bistand ved 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
utarbeidelse av selvangivelser; 
skatterådgivning; rådgivning vedrørende 
selvangivelser (regnskapsføring); 
regnskapstjenester; tjenester vedrørende 
lønnslister; tjenester vedrørende forberedelse 
av skatt i forbindelse med selvangivelser eller 
anmodninger om skatterefusjon; 
regnskapstjenester relatert til selvangivelser 
eller anmodninger om skatterefusjon; 
innsendelse av krav vedrørende 
skatterefusjon; utarbeidelse av regnskap for 
skatteformål; regnskapstjenester inkludert 
utarbeidelse av regnskaper; bistand, 
administrasjon, rådgivning, ledelse og 
konsulenttjenester vedrørende 
forretningsvirksomhet; organisering, drift, 
håndtering og overvåkning av 
insentivordninger, lojalitetsprogrammer, 
salgsfremmende programmer og 
salgsfremmende tjenester; analyse og 
behandling av data; distribusjon og utsendelse 
av reklame og salgsfremmende materiale; 
direktereklame; salgsfremmende tjenester for 
andre; markedsføring; drift og håndtering av 
rabattprogrammer; informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester i forbindelse med 
ovennevnte tjenester. 

Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
transaksjonstjenester knyttet til utenlandsk 
valuta; valutabehandling eller 
valutakonverteringstjenester; arrangering og 
gjennomføring av skatterefusjon eller annen 
tilbakebetaling eller betalinger; 
skatterefusjonstjenester, inkludert men ikke 
begrenset til merverdiavgift, salgsskatt eller 
skatt på lønn; finansiell rådgivningstjenester 
vedrørende skatt; skatterådgivning (ikke 
regnskapsføring); skatterådgivning eller 
skatteplanleggingstjenester (ikke 
regnskapsføring); behandling av betalinger; 
tjenester vedrørende pengeautomater; 
tjenester i forbindelse med finansieringskort; 
sjekktjenester; kreditt-, debet- og 
kontokorttjenester; rabattkorttjenester; utleie, 
leie og leasing av utstyr eller apparater for 
behandling av transaksjoner, selvangivelser, 
skatterefusjoner, valutakonverteringer, 
betalinger, utenlandske kort eller data relatert 
til dette; tjenester knyttet til taksering og 
finansiell vurdering; administrasjon av 
finansiell virksomhet; utsendelse og innløsning 
av polletter og verdibevis; rådgivning 
vedrørende toll og avgifter; finansielle 
betalingstjenester; informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester i forbindelse med alle 
ovennevnte tjenester. 

Klasse:42 Vedlikehold, design og oppdatering av 
datamaskinprogrammer for selvangivelse, 
skatterefusjon, valutakonvertering, lønnslister, 
insentivordninger, lojalitetsprogrammer, 
salgsfremmende programmer og 
salgsfremmende tjenester eller for 
tilrettelegging eller behandling av 
transaksjoner, tilbakebetalinger eller 
betalinger; konsulenttjenester vedrørende 
datamaskinprogrammer og databaser; 

tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare datamaskinprogrammer 
vedrørende selvangivelse, skatterefusjon, 
valutakonvertering, lønnslister, 
insentivordninger, lojalitetsprogrammer, 
salgsfremmende programmer og 
salgsfremmende tjenester eller for 
tilrettelegging eller behandling av 
transaksjoner, tilbakebetalinger eller 
betalinger; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbare datamaskinprogrammer 
for tilgang til online databaser eller interaktive 
nettsteder vedrørende selvangivelse, 
skatterefusjon, valutakonvertering, lønnslister, 
insentivordninger, lojalitetsprogrammer, 
salgsfremmende programmer og 
salgsfremmende tjenester eller for 
tilrettelegging eller behandling av 
transaksjoner, tilbakebetalinger eller 
betalinger; informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester i forbindelse med alle 
ovennevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263032 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201106834 
(220) Inndato: 2011.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.20 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 De forenede Dampvaskerier A/S, Mesterlodden 23, 
2800 GENTOFTE, Danmark (DK) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet; herunder vasking og 
rensing av tøy, tekstiler og lin. 

Klasse:45 Personlige og sosiale ytelser utøvde av andre 
for å etterkomme individuelle behov, 
sikkerhetsmessige ytelser til beskyttelse av 
eiendom og mennesker; herunder utleie av 
kitler og andre bekledningsgjenstander, samt 
utleie av lin og andre tekstiler. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263033 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109028 
(220) Inndato: 2011.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.05 

David-Andersen One of a kind 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 David-Andersen AS, Postboks 773 Sentrum, 0106 
OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Varer av edle metaller, juvelervarer, smykker, 

edle stener, bijouterivarer, klokker, ur, ekte og 
uekte smykker. 
 

Klasse:35 Salg av smykker og juvelervarer. Annonse og 
reklamevirksomhet. Presentasjon for salg av 
smykker og juvelvarer i butikk og på internett. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263034 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201106820 
(220) Inndato: 2011.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.11 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Norgesmøbler AS, Ryenstubben 2, 0679 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Bernhard Halvorsen Jr, c/o SGB Storløkken AS, 
Postboks 2913 Solli, 0230 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Spesialmøbler for medisinsk bruk. 

 
Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 

i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvfletteverk, horn, ben, elfenben, skall og 
skjell, rav, perlemor. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263035 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109303 
(220) Inndato: 2011.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.16 

P4y bemanning og rekruttering 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 People4you Holding AS, Fred Olsens gate 1, 0152 
OSLO 

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

(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, personellrekruttering, 
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, 
outsourcingstjenester (forretningsassistanse), 
rådgivning for rasjonalisering av forretninger. 

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

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   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263036 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109056 
(220) Inndato: 2011.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.08 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ice Norge AS, Østensjøveien 32, 0667 OSLO 
(740) Fullmektig: 

 Føyen Advokatfirma DA, Postboks  7086 St Olavs 
plass, 0130 OSLO 

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

fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, samt apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder; magnetiske databærere; telefoner; 
mobiltelefoner; dataprogrammer; 
datamaskiner; databehandlingsutstyr. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
levering av mobile og trådløse 
bredbåndstjenester og mobile og trådløse 
kommunikasjonstjenester til sluttbrukere. 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263037 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109441 
(220) Inndato: 2011.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.17 

MELLOW ROSE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Stingray, Unit9, 12/F., Goodluck Industrial Centre, No. 
808 Lai Chi Kok Road CHEUNG SHA WAN, 
KOWLOON, Hong Kong (HK) 

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

0306 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser; smykker og edle 
stener; ur og kronometriske instrumenter; 
armbånd (smykker). 

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

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263038 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201000198 
(220) Inndato: 2010.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.14 

PREGGUARD 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Veterinære preparater for buskap. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263039 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109062 
(220) Inndato: 2011.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.09 

DUBRIZA 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Oftalmiske preparater. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 263040 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109063 
(220) Inndato: 2011.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.09 

SIMBRINZA 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Oftalmiske preparater. 
(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263041 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201108743 
(220) Inndato: 2011.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.01 

HEADMASTERS 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Masterdrift AS, Nordlistien 2, 7562 HUNDHAMAREN 
(740) Fullmektig: 

 Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Hår- og hudpreparater. 
Klasse:8 Barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner, 

elektriske barbermaskiner og hårklippere; 
negleklippere; hårsakser. 

Klasse:44 Frisørsalonger; hår- og velværetjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263042 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109068 
(220) Inndato: 2011.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.09 

ZOBRIZA 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Oftalmiske preparater. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263043 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109064 
(220) Inndato: 2011.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.09 

ALCON 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Optiske apparater og instrumenter; 
kontaktlinser. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263044 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109309 
(220) Inndato: 2011.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.17 

AIRE LOEWE 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Loewe SA, Calle Goya, 4, 28001 MADRID, Spania (ES)
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Såper; parfymevarer; kosmetikk; hårpleiemidler, 
hårvann. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263045 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109079 
(220) Inndato: 2011.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.10 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TØFFE TOGET DRØBAK AS, Strandveien 24, 1440 
DRØBAK 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Underholdningsvirksomhet 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263046 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(210) Søknadsnr.: 201109444 
(220) Inndato: 2011.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.17 

CLEAR PROOF 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mary Kay Inc, 16251 Dallas Parkway, TX75379-9045 
DALLAS, USA (US) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; 

ikke-medisinske hudtonere; rensemidler for 
huden; hudlotions; fuktighetsbevarere for 
huden. 

Klasse:5 Aknebehandlingspreparater; medisinske 
ansiktsrensemidler; medisinske 
hudpleiepreparater. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 263047 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2011.04.28, EM, 009927849 
(210) Søknadsnr.: 201109446 
(220) Inndato: 2011.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.18 

KUNLUN MOUNTAINS 
(541) Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hung To Chan, Units 3806-10, 38th Floor, Cosco 
Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queens Road 
Central HONG KONG, Hong Kong (HK) 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; preparater til 
fremstilling av drikker; vann(drikkevann); 
mineralvann; musserende og kullsyreholdig 
vann; sodavann; brus; fruktjuicer; 
grønnsaksjuicer (drikkevarer); sirup for 
drikkevarer; brusetabletter for drikker; 
brusepulver for drikker; ugjæret druemost; 
ekstrakter av humle for øllaging; most; øl 

Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263048 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2011.04.28, EM, 009927914 
(210) Søknadsnr.: 201109449 
(220) Inndato: 2011.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.18 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hung To Chan, Units 3806-10, 38th Floor, Cosco 
Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queens Road 
Central HONG KONG, Hong Kong (HK) 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; preparater til 
fremstilling av drikker; vann(drikkevann); 
mineralvann; musserende og kullsyreholdig 
vann; sodavann; brus; fruktjuicer; 
grønnsaksjuicer (drikkevarer); sirup for 
drikkevarer; brusetabletter for drikker; 
brusepulver for drikker; ugjæret druemost; 
ekstrakter av humle for øllaging; most; øl 

Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 263049 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2011.04.28, EM, 009927773 
(210) Søknadsnr.: 201109447 
(220) Inndato: 2011.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.18 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hung To Chan, Units 3806-10, 38th Floor, Cosco 
Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queens Road 
Central HONG KONG, Hong Kong (HK) 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; preparater til 
fremstilling av drikker; vann(drikkevann); 
mineralvann; musserende og kullsyreholdig 
vann; sodavann; brus; fruktjuicer; 
grønnsaksjuicer (drikkevarer); sirup for 
drikkevarer; brusetabletter for drikker; 
brusepulver for drikker; ugjæret druemost; 
ekstrakter av humle for øllaging; most; øl 

Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263050 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2011.04.28, EM, 009928177 
(210) Søknadsnr.: 201109448 
(220) Inndato: 2011.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.18 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hung To Chan, Units 3806-10, 38th Floor, Cosco 
Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queens Road 
Central HONG KONG, Hong Kong (HK) 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; preparater til 
fremstilling av drikker; vann(drikkevann); 
mineralvann; musserende og kullsyreholdig 
vann; sodavann; brus; fruktjuicer; 
grønnsaksjuicer (drikkevarer); sirup for 
drikkevarer; brusetabletter for drikker; 
brusepulver for drikker; ugjæret druemost; 
ekstrakter av humle for øllaging; most; øl 

Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263051 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2011.06.08, GB, 2583955 
(210) Søknadsnr.: 201107956 
(220) Inndato: 2011.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.12 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FIL Ltd, P O Box HM 670 HAMILTON HMCX, Bermuda 
(BM) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Finansielle tjenester; forsikringstjenester, 

investeringstjenester, internasjonale og 
innenlands fondsinvesteringer; 
skjønnsmessige 
investeringsadministrasjonstjenester, 
investeringsrådgivningstjenester; aksjefond og 
tjenester relatert til dette; pensjoner og 
tjenester relatert til dette; verdipapirmekling og 
tjenester relatert til dette; bankvirksomhet og 
tjenester relatert til dette; forvaltning 
(trusteeship) og tjenester relatert til dette; 
portefølje-, aksjefonds-, pensjons- og 
forvaltningsadministrasjonstjenester, finansiell 
forvaltning og planlegging; finansiell 
rådgivning; kredittjenester; 
investeringsbank virksomhet, 
bedriftsfinansierings-og 
bedriftsinvesteringstjenester samt 
risikokapitaltjenester, privatøkonomitjenester; 
tjenester i forbindelse med fast eiendom; 
tjenester i forbindelse med investering i fast 
eiendom; verdipapirgarantier; derivat og 
valutavekslingstjenester; tilveiebringelse av 
informasjon, råd og konsultasjoner relatert til 
verdipapirer, finans og investeringer, interaktiv 
databaseinformasjonstjenester relatert til 
verdipapirer, finans og investeringer; kreditt- 
og betalingskorttjenester; 
pengebetalingstjenester; tilveiebringelse av lån 
mot sikkerhet og lån uten sikkerhet, 
pengeveksling; taksering og vurdering av 
antikviteter; fondshandel og meglervirksomhet; 
kausjonstjenester; innsamling av penger til 
veldedighet; utlån mot sikkerhet; 
avbetalingslån; hypotekbankvirksomhet; 
tjenester knyttet til avvikling av selskaper, 
børsnoteringer, innkreving av leie, 
tilveiebringelse av informasjon, råd og 
konsultasjoner relatert til alt det forutgående. 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 263052 
(151) Reg.dato.: 2011.12.14 
(300) Søknadsprioritet 2011.06.08, GB, 2583956 
(210) Søknadsnr.: 201107957 
(220) Inndato: 2011.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.12 

(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FIL Ltd, P O Box HM 670 HAMILTON HMCX, Bermuda 
(BM) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Finansielle tjenester; forsikringstjenester, 

investeringstjenester, internasjonale og 
innenlands fondsinvesteringer; 
skjønnsmessige 
investeringsadministrasjonstjenester, 
investeringsrådgivningstjenester; aksjefond og 
tjenester relatert til dette; pensjoner og 
tjenester relatert til dette; verdipapirmekling og 
tjenester relatert til dette; bankvirksomhet og 
tjenester relatert til dette; forvaltning 
(trusteeship) og tjenester relatert til dette; 
portefølje-, aksjefonds-, pensjons- og 
forvaltningsadministrasjonstjenester, finansiell 
forvaltning og planlegging; finansiell 
rådgivning; kredittjenester; 
investeringsbank virksomhet, 
bedriftsfinansierings-og 
bedriftsinvesteringstjenester samt 
risikokapitaltjenester, privatøkonomitjenester; 
tjenester i forbindelse med fast eiendom; 
tjenester i forbindelse med investering i fast 
eiendom; verdipapirgarantier; derivat og 
valutavekslingstjenester; tilveiebringelse av 
informasjon, råd og konsultasjoner relatert til 
verdipapirer, finans og investeringer, interaktiv 
databaseinformasjonstjenester relatert til 
verdipapirer, finans og investeringer; kreditt- 
og betalingskorttjenester; 
pengebetalingstjenester; tilveiebringelse av lån 
mot sikkerhet og lån uten sikkerhet, 
pengeveksling; taksering og vurdering av 
antikviteter; fondshandel og meglervirksomhet; 
kausjonstjenester; innsamling av penger til 
veldedighet; utlån mot sikkerhet; 
avbetalingslån; hypotekbankvirksomhet; 
tjenester knyttet til avvikling av selskaper, 
børsnoteringer, innkreving av leie, 
tilveiebringelse av informasjon, råd og 
konsultasjoner relatert til alt det forutgående. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2011.12.19 
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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 

internasjonale registreringen. 
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: 0154317 
(151) Int.reg.dato: 1951.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201108957 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG, 
Werftstrasse 9, 30163 HANNOVER, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Carbon paper and tracing paper; office and 

counter utensils (except furniture). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0492826 
(151) Int.reg.dato: 1985.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.03.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201105132 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Birko Orthopädie GmbH, Burg Ockenfels, 53545 LINZ, 
Tyskland (DE) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Orthopedic arch supports and orthopedic soles 

for footwear, orthopedic sandals and their 
parts. 

Klasse:25 Footwear, namely shoes and sandals, as well 
as their parts; arch supports, outer and inner 
soles, as well as heels; inner soles for sports 
footwear, in particular for ski boots, running, 
tennis and walking shoes, as well as for 
mountaineering boots. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0503877 
(151) Int.reg.dato: 1986.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.02.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201108961 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik, 
Leopoldstrasse 248, 80807  MÜNCHEN, Tyskland (DE)

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Clinker extraction devices and the components 

thereof. 
Klasse:11 Thermal power plants consisting mainly of 

feeding devices for heating equipment, heating 
equipment, hot water or steam boilers; dust-
removing installations and the components 
thereof. 

Klasse:37 Construction of thermal power plants. 
Klasse:42 Studies relating to industrial plants or 

installations and the components thereof. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0759802 
(151) Int.reg.dato: 2001.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201108969 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dornier Seawings AG, Schloss Seefeld, 82229 
SEEFELD, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Seaplanes, flying boats as well as parts of the 

aforesaid goods. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0885801 
(151) Int.reg.dato: 2006.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.04.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201109423 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Applied Chemicals Handels GmbH, Wolfgang Pauli-
Gasse 3, 1140  WIEN, Østerrike (AT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Chemicals used in industry, science, 

photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry, especially flocculating 
agents for clarifying municipal and industrial 
water systems. 

Klasse:3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use, cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations, soap, perfumes, 
essential oils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0921224 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201109424 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zhong Tong Bus Holding Co Ltd, No. 10, Jianshe East 
Road LIAOCHENG CITY, SHANDONG PROVINCE, 
Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles for locomotion by land, air, water or 

rail; motor buses; automobiles; vehicle 
chassis; vehicle seats; motorcycles; mopeds; 
funiculars; safety seats for children (for 
vehicles); tires for vehicle wheels. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 0921225 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201109425 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zhong Tong Bus Holding Co Ltd, No. 10, Jianshe East 
Road LIAOCHENG CITY, SHANDONG PROVINCE, 
Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles for locomotion by land, air, water or 

rail; motor buses; automobiles; vehicle 
chassis; vehicle seats; motorcycles; mopeds; 
funiculars; safety seats for children (for 
vehicles); tires for vehicle wheels. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0963980 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.08.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2008.12.29 

(210) Nasj. ref.nr: 200901478 
(220) Notifikasjonsdato: 2009.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOB'S RED MILL 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bob's Red Mill Natural Foods Inc, 13521 SE Pheasant 
Court, OR97222 MILWAUKIE, USA (US) 

(740) Fullmektig: 
 Grette Advokatfirma, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Vegetable protein for use as a food additive; 

soy protein for use as a food additive; soup 
mixes; dried eggs; whey. 

Klasse:30 Spices; flour; grits; processed bulgur wheat; 
kasha; carob powder; wheat germ; gluten; 
speed meal, namely flax and sunflower meal; 
muffin mixes; mixes for baked goods; 
processed grain; biscuit mix; pancake and 
waffle mixes; bread mixes; processed cereals 
for cooking, namely whole grain hot cereal; 
cornmeal; polenta; couscous; processed oats; 
food starch; baking soda; cooking salt; rolled 
oats; rolled grains; soup flavouring mixes; all 
for sale in partially prepared food mixes or raw 
or unprocessed format and excluding snack 
food products (including but not limited, potato 
crisps, extruded corn snacks, pretzels, tortilla, 
poppadom, processed nuts, raisins, plants, 
seeds (other than flaxseed sold as raw 
ingredient), coated seeds and popcorn sold for 
snacking, ambient hydrated savoury snack pot 
products of a potato, noodle, rice, pasta, 
cereal (other than hot whole grain cereal sold 
in raw unprocessed format) or couscous 
variety). 
 

Klasse:31 Raw seeds, namely caraway, flax, poppy, teff 
and alfalfa seeds; raw whole grains for use in 
food preparation, namely amaranth, barley, 
buckwheat, organic and non-organic yellow, 
blue and white corn, millet; organic and non-
organic oats; organic quinoa; organic and non-
organic rye; organic and non-organic spelt; 
triticale; organic and non-organic hard red 
wheat, soft white wheat and organic hard white 
wheat; bran; none of the goods being 
foodstuffs for animal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 



internasjonale varemerkeregistreringer 2011.12.19 - 51/11

 

62 
 

(111) Int.reg.nr: 0980712 
(151) Int.reg.dato: 2008.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.07.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201104896 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barry Callebaut France SAS, 5 boulevard Michelet, 
78250 MEULAN, Frankrike (FR) 

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

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

sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use; 
dietary supplements, food additives for 
medical use; dietary supplements and 
nutritional food additives adapted for medical 
purposes based on proteins, fats, fatty acids, 
polyphenols, carbohydrates, fibres, with the 
addition of vitamins, minerals, trace elements, 
either separately or in combinations. 

Klasse:29 Cocoa butter; mixed milk drinks (milk pre-
dominating), in particular, flavoured and 
caffeinated mixed milk drinks; dietary 
supplements and food additives for non-
medical purposes based on proteins, edible 
fats and fatty substances, also containing 
polyphenols, carbohydrates, fibres, with added 
vitamins, minerals and trace elements. 

Klasse:30 Raw chocolate for use in industry or 
households; compound coating made of 
chocolate; compound coating made of 
chocolate for use in the manufacture of 
candies, industrial chocolate; chocolate syrup; 
chocolate based candy for retail sale and use 
in food manufacturing; liquid and solid 
chocolate intended for sale to the chocolate 
industry and not for direct human 
consumption; cocoa and cocoa powder, in 
particular instant powder, cocoa-based drinks 
in powder form; cocoa and chocolate drinks; 
chocolate and chocolate goods, in particular 
chocolate bars and chocolate tablets, including 
chocolate bars and tablets with a fruit filling or 
containing fructose; chocolate mixtures and 
chocolate coatings; confectionery and pralines; 
waffles with a chocolate coating, in particular 
waffle biscuits and waffle pralines; chocolate 
coated dragees; chocolate desserts; 
chocolate, nut and nougat creams being 
spreads; flavouring agents and seasonings for 
foodstuff, especially flavouring agents for 
beverages; dietary supplements and food 
additives for non-medicinal purposes, based 
on carbohydrates and fibres. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 0986422 
(151) Int.reg.dato: 2008.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 200816174 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.11, FR, 08 3 568 971 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Smart & Co, 1 bis rue Collange, 92300 LEVALLOIS-
PERRET, Frankrike (FR) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Magnetic charge cards. 
Klasse:16 Printed matter; books, periodicals, booklets, 

pamphlets, catalogues, newspapers, 
magazines, manuals, reviews, printed matter; 
scrapbooks, information bulletins, printed 
publications, prospectuses, posters, stickers, 
photographs, postcards, envelopes, 
notepaper, cards, signboards of paper or 
cardboard, time planners, note-pads; payment 
cards of cardboard or plastic without a 
magnetic strip, non-magnetic loyalty cards; 
vouchers for the purchase of goods or 
services; vouchers intended to be exchanged 
for goods and/or services; gift vouchers for 
advertising or commercial purposes. 

Klasse:36 Issue of gift certificates, of travellers' cheques, 
of vouchers intended to be exchanged for 
goods and/or services; issue of vouchers for 
the purchase of goods and/or services; issue 
of gift vouchers for commercial or advertising 
purposes. 

Klasse:39 Arrangement of travel, arranging of trips via 
travel agencies (except reservation of hotels 
and boarding houses), arranging of cruises, 
arranging of excursions, information on 
tourism (transport), booking of seats for travel, 
sightseeing, specialist travel packages; 
organisation of sightseeing tours, except any 
services relating to vehicles. 

Klasse:41 Entertainment; cultural activities; providing 
recreation facilities; booking services, 
especially online, for shows, concerts, 
exhibitions, museums, entertainment and 
leisure activities. 

Klasse:43 Reservation services for hotels, motels, 
boarding-houses, bed and breakfast, gîtes, 
venues providing food and drink. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1003443 
(151) Int.reg.dato: 2009.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.05.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201109426 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSRAM AG, Hellabrunner Straße 1, 81543 
MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling of electricity; laser, 
not for medical applications; electronic light 
control apparatus; light emitting diodes, 
including organic light emitting diodes, laser 
diodes, especially power laser diodes, semi 
conductor power laser diodes for material 
processing, semi conductor components, light 
conductors, optoelectronic couplers, optical 
sensors, light barriers, light-emitting diode 
modules (i.e. modules with light functions 
designed from light emitting diodes, also 
organic light emitting diodes), especially for 
lighting and signalling purposes, displays (also 
organic displays) in light-emitting diode 
technology; parts of all the aforesaid goods 
included in this class. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1012164 
(151) Int.reg.dato: 2009.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.07.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201110764 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Riemser Arzneimittel AG, An der Wiek 7, 17493 
GREIFSWALD - INSEL RIEMS, Tyskland (DE) 

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

sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for 
dressings; disinfectants; natural membrane 
(implants from living tissues) for surgical and 
medical purposes; membrane for dental-
medical and surgical purposes consisting of 
animal tissues. 

Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, 
eyes and teeth; orthopaedic articles; suture 
materials; artificial membranes (implants) for 
surgical and medical use. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1023440 
(151) Int.reg.dato: 2009.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.08.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201109427 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hunter Boot Ltd, 36 Melville Street, EH37HA 
EDINBURGH, SCOTLAND, Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Boots (protective footwear); outdoor boots for 

protection against accident or injury; safety 
boots for use in industry; clothing for protection 
against accident or injury; safety clothing; 
safety gloves; data storage devices; 
sunglasses; spectacles and binoculars. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in 
other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; 
saddle trees; nose bags (feed bags); dog 
coats; coats for animals; covers for animals; 
protective over boots for animals; leashes for 
animals; blankets for animals; horse blankets; 
horse collars; knee pads for horses; luggage; 
briefcases; travel bags; wallets; purses; wash 
bags; leather shoulder belts; suit carriers; 
backpacks; leather gloves; game bags; gun 
slings and cartridge bags; boot and footwear 
bags. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear, boots; welts for 
boots and shoes; non-slipping devices for 
boots; inner soles; heels and soles for 
footwear; insoles for boots and shoes; liners 
for boots and shoes; bags and pouches 
adapted to carry boots and shoes; socks, hats, 
gloves, scarves; waterproof footwear; 
galoshes; garters; headbands; jackets; 
jerseys; jumpers; knitwear; neck ties; outer 
clothing; aprons; overalls; chef's hats; chef's 
whites; overcoats; pyjamas; pants; sandals; 
flip-flops; shirts; shoes; slippers; sun visors 
and caps; sweaters; swimsuits; T-shirts; top 
hats; top coats; trousers; underclothing; 
underpants and underwear; fishing vests, 
waistcoats and waterproof clothing; sports 
clothing; sports footwear; after-sports 
footwear, belts and money belts. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1039393 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201109429 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mirabling AB, Box 3759, 90314 UMEÅ, Sverige (SE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Bags and cases especially adapted for holding 
and/or carrying portable telephones and 
telephone equipment and accessories; 
handsfree kits for phones; portable telephones; 
telephone receivers/headsets; telephones. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1043606 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201109430 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

M&Co. 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mackays Stores Ltd, Caledonia House, 5 Inchinnan 
Drive, Inchinnan Business Park, PA49AF INCHINNAN, 
RENFREWSHIRE, Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Articles of clothing; headgear; footwear. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1043846 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201109431 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shenzhen Yushida Watch Co Ltd, West, 3 Floor, A 
block, South Industrial Zone, Makan Village, Xili Town, 
Nanshan District SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Wristwatches, watches, jewellery, rings 

(jewellery, jewelry (Am.)), charms (jewellery, 
jewelry (Am.)), cuff links, clips, key rings 
(trinkets or fobs), shoe ornaments (of precious 
metal), bracelets (jewellery, jewelry (Am.)). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1045133 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201008343 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UPM Raflatac OY, Tesomankatu 31, 33310 
TAMMERFORS, Finland (FI) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Microchips; electrical circuits, resonance 

circuits; radio frequency readable data 
carriers, reading and data recording 
apparatuses related thereto. 

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks; self-
adhesive laminates in the form of reels, sheets 
and labels; security and anti-theft labels and 
laminates made of paper or cardboard. 

Klasse:17 Plastic-based and/or of synthetic material 
manufactured self-adhesive laminates in the 
form of reels, sheets and labels; self-adhesive 
thermal and pressure sensitive laminates in 
the form of reels, sheets and labels. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1048979 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201009831 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.11, CH, 603606 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ST-Ericsson SA, Chemin du Champs-des-Filles 39, 
1228 PLAN-LES-OUATES, GENEVA, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Batteries; electric and optical cables, electric 

wires; cryptomaterial; aerials. 
Klasse:16 Printed advertising matter in connection with 

semiconductors, integrated circuits. 
Klasse:42 Research services in physics, chemistry. 
Klasse:45 Licensing of intellectual property; licensing of 

computer software and entertainment-related 
products. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1051351 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201010554 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 302010016270.8/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

E6 
(541) Merket er 

et  
Ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  

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

Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 
included in this class. 

Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included in 
this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1051352 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201010555 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 302010016271.6/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

E7 
(541) Merket er 

et  
Ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  

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

Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 
included in this class. 

Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included in 
this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1051353 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201010556 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 302010016272.4/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

E8 
(541) Merket er 

et  
Ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  

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

Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 
included in this class. 

Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included in 
this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1051354 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201010557 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 302010016273.2/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

E9 
(541) Merket er 

et  
Ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  

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

Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 
included in this class. 

Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included in 
this class. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1051355 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201010558 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.14 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 302010016274.0/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

i1 
(541) Merket er 

et  
Ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  

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

Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 
included in this class. 

Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included in 
this class. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1052584 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201011066 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 302010016281.3/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

i8 
(541) Merket er 

et  
Ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  

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

Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 
included in this class. 

Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included in 
this class. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1052585 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201011067 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 302010016282.1/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

i9 
(541) Merket er 

et  
Ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  

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

Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 
included in this class. 

Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included in 
this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1052589 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201011068 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 30 2010 016 

264.3/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

E1 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  
MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 

included in this class. 
Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included 

in this class. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1052592 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201011071 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 30 2010 016 

268.6/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

E4 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  
MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 

included in this class. 
Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included 

in this class. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1052593 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201011072 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 30 2010 016 

269.4/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

E5 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  
MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 

included in this class. 
Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included 

in this class. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1052594 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201011073 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 30 2010 016 

276.7/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

i3 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  
MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 

included in this class. 
Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included 

in this class. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1052595 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201011074 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 30 2010 016 

277.5/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

i4 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  
MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 

included in this class. 
Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included 

in this class. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1052596 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201011075 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 30 2010 016 

278.3/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

i5 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  
MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 

included in this class. 
Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included 

in this class. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1052597 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201011076 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 30 2010 016 

279.1/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

i6 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  
MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 

included in this class. 
Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included 

in this class. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1052708 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201011092 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.23, DE, 30 2010 024 

197.7/02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse  67, 40589 
DÜSSELDORF, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:2 Raw natural resins; metals in foil and powder 

form for painters, decorators, printers and 
artists. 

Klasse:19 Asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings, plaster, cement plaster 
(fire proof); plasters. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1053236 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201011332 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.18, DE, 30 2010 016 

280.5/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

i7 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809  
MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles and parts and accessories thereof 

included in this class. 
Klasse:28 Vehicle miniatures and parts thereof included 

in this class. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1055489 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201012088 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.26, IT, MI2010C005660 
(540) Gjengivelse av merket: 

URBAN IDEAS 
(541) Merket er 

et  
Ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Trussardi SpA, Piazza Duse, 4, 20122 MILANO, Italia 

(IT) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Helmets; diving suits, diving gloves, diving 
mask, diving apparatus, diving and swimming 
goggles. 

Klasse:18 Leather and imitation of leather, animal skins, 
trunks, travelling trunks, travelling bags, 
travelling bags with wheels namely trolleys, 
suitcases, valises, organizer, carryall, 
overnight bags, briefcases, pouches of leather, 
shopping bags, shopping bags with wheels, 
shoulder bags, garment bags for travel, 
rucksacks, school bags and school satchels, 
beach bags, card cases, key cases; vanity 
cases, not fitted; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1055843 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201012166 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.28, DE, 30 2010 032 

348.5/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

TNT Racers - Tracks'n'Tricks 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Keen Games GmbH & Co KG, Dreieichstr. 59, 60594 
FRANKFURT AM MAIN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Games and toys, namely toy figures and 

accessories, included in this class; balloons; 
dolls and corresponding accessories, included 
in this class; dolls' clothes; board games; card 
games; play cosmetics for children; masks for 
play costumes; puzzles; marbles; soft toys; 
glove puppets; rubber balls; rubber ball 
games; skill puzzles and toy construction sets; 
mobiles for children (toys); playing cards. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1056626 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201012419 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.27, CH, 605457 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brava Holiday-Club AG, c/o Kuoni Reisen AG Neue 
Hard 7, 8010 ZÜRICH, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Travel agency services, namely travel 

organization, reservation, planning and 
mediation and transport services and 
passenger traffic services; escorting of 
travelers. 

Klasse:41 Entertainment; sporting and cultural activities; 
provision of sports centers. 

Klasse:43 Planning and mediation for temporary 
accommodation and catering services. 

Klasse:44 Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings; massage; bath services for 
hygiene purposes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1059859 
(151) Int.reg.dato: 2010.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201013622 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.07, EM, 009121492 
(540) Gjengivelse av merket: 

La plus belle 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Alex Rink GmbH & Co KG, Daimlerring 3, 31135 
HILDESHEIM, Tyskland (DE) 

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

OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Clothing, sportswear and leisurewear, 
sweatshirts, T-shirts, sports jerseys, jogging 
suits, house coats, dressing gowns, night 
gowns, pyjamas, underwear and 
undergarments. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1072879 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201104795 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.08, FI, T201100744 
(540) Gjengivelse av merket: 

YOUR ENERGY IN MIND 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Paroc OY AB, Läkkisepäntie 23, 00621 
HELSINGFORS, Finland (FI) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Common metals and their alloys; metal 

building materials; transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; 
non-electric cables and wires of common 
metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
purposes. 

Klasse:17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not 
included in other classes; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping 
and insulating materials; flexible pipes, not of 
metal. 

Klasse:19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal. 

Klasse:37 Building construction; repair; installation 
services. 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1075632 
(151) Int.reg.dato: 2010.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201105893 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Word designation KORPO in special by block letters. 
(730) Innehaver: 

 International Business Company Intellecta group Ltd, 103, 
Sham Peng Tong Plaza VICTORIA, MAHE, Seychellene 
(SC) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods made 

of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; alpenstocks; pocket 
wallets; card cases (notecases); reins; harness 
fittings; parts of rubber for stirrups; chamois 
leather, other than for cleaning purposes; 
umbrellas; parasols; briefcases; saddlery; frames 
for umbrellas or parasols; handbag frames; valves 
of leather; whips; imitation leather; leather, 
unworked or semi-worked; leatherboard; casings, 
of leather, for springs; umbrella rings; hat boxes of 
leather; boxes of leather or leather board; boxes of 
vulcanised fibre; purses; chain mesh purses; 
fastenings for saddles; butts (parts of hides); 
saddle trees; bags (envelopes, pouches) of 
leather, for packaging; moleskin (imitation of 
leather); knee-pads for horses; muzzles; halters; 
vanity cases, not fitted; leather thread; furniture 
coverings of leather; gut for making sausages; 
clothing for pets; trimmings of leather for furniture; 
collars for animals; dog collars; music cases; slings 
for carrying infants; gold beaters' skin; cat o' nine 
tails; pads for horse saddles; horseshoes; bands of 
leather; coverings of skins (furs); horse blankets; 
bandoliers; fur; haversacks; leather straps; straps 
for soldiers' equipment; harness straps; straps for 
skates; straps of leather (saddlery); chin straps, of 
leather; stirrup leathers; umbrella handles; walking 
cane handles; suitcase handles; backpacks; 
travelling bags; riding saddles; net bags for 
shopping; umbrella or parasol ribs; stirrups; bags 
for climbers; travelling sets (leatherware); sling 
bags for carrying infants; garment bags for travel; 
handbags; tool bags of leather, empty; wheeled 
shopping bags; beach bags; bags for sports; bags 
for campers; shopping bags; school bags; 
travelling trunks; cases, of leather or leatherboard; 
nose bags (feed bags); bridoons; umbrella sticks; 
walking stick seats; bits for animals (harness); 
bridles (harness); harness for animals; key cases 
(leatherware); horse collars; trunks (luggage); 
suitcases; attaché cases; covers for horse-
saddles; umbrella covers; kid; curried skins; animal 
skins; cattle skins; leather leads; blinders 
(harness); game bags (hunting accessories). 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear; wimples; bandanas 
(neckerchiefs); corselets; sweat-absorbent 
underclothing (underwear); overalls; stuff jackets 
(clothing); boas (necklets); teddies 
(undergarments); half-boots; breeches for wear; 
trousers; football boots; brassieres; shoulder 
wraps; detachable collars; shirt yokes; veils 
(clothing); galoshes; neckties; ascots; leggings; 
gaiters; boot uppers; vests; singlets; hosiery; 

heels; pants; hoods (clothing); hat frames 
(skeletons); pocket squares; pockets for clothing; 
collar protectors; cap peaks; tights; combinations 
(clothing); wet suits for water-skiing; bodices 
(lingerie); suits; bathing suits; masquerade 
costumes; beach clothes; jackets (clothing); fishing 
vests; liveries; camisoles; tee-shirts; cuffs; 
chemisettes (shirt fronts); mantillas; coats; sleep 
masks; furs (clothing); mittens; miters (hats); muffs 
(clothing); footmuffs, not electrically heated; 
heelpieces for boots and shoes; bibs, not of paper; 
fur stoles; ear muffs (clothing); socks; bath 
sandals; beach shoes; ski boots; footwear; paper 
clothing; outerclothing; ready-made clothing; 
motorists' clothing; cyclists' clothing; clothing for 
gymnastics; gabardines (clothing); jerseys 
(clothing); clothing of imitations of leather; clothing 
of leather; knitwear (clothing); uniforms; clothing; 
fittings of metal for shoes and boots; maniples; 
overcoats; parkas; babies' diapers of textile; 
pelerines; gloves (clothing); pyjamas; bathing 
drawers; scarfs; frocks; waterproof clothing; 
headbands (clothing); garters; sock suspenders; 
stocking suspenders; ready-made linings (parts of 
clothing); dress shields; soles for footwear; 
suspenders; lace boots; belts (clothing); money 
belts (clothing); layettes (clothing); non-slipping 
devices for boots and shoes; pullovers; heelpieces 
for stockings; welts for boots and shoes; 
chasubles; shirts; wooden shoes; sandals; boots; 
saris; sweaters; footwear uppers; inner soles; 
togas; underpants; gymnastic shoes; slippers; 
shoes; turbans; berets; aprons (clothing); bath 
robes; tips for footwear; shower caps; stockings; 
stockings sweat absorbent; shawls; paper hats 
(clothing); skull caps; bathing caps; sashes for 
wear; studs for football boots (shoes); babies' 
pants; gaiter straps; pelisses; esparto shoes or 
sandals; skirts; petticoats. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; accounting; 
drawing up of statements of accounts; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; administrative processing of 
purchase orders; advertising; advertising agencies; 
advertising by mail order; updating of advertising 
material; dissemination of advertising matter; rental 
of advertising space; commercial information and 
advice for consumers (consumer advice shop); 
cost price analysis; telephone answering for 
unavailable subscribers; business appraisals; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; business management of 
performing artists; business management 
assistance; auctioneering; auditing; bill-posting; 
book-keeping; business appraisals; professional 
business consultancy; business information; 
business inquiries; business investigations; 
business management and organization 
consultancy; business management assistance; 
business management consultancy; business 
management of hotels; business organization 
consultancy; business research; relocation 
services for businesses; commercial information 
agencies; commercial or industrial management 
assistance; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes these 
services related to goods of classes 18 and 25; 
price comparison services; compilation of 
information into computer databases; compilation 
of statistics; compilation of information into 
computer databases; systemization of information 
into computer databases; professional business 
consultancy; cost price analysis; data search in 
computer files for others; demonstration of goods; 
direct mail advertising; dissemination of advertising 
matter; distribution of samples; document 
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reproduction; economic forecasting; efficiency 
experts; employment agencies; evaluation of 
standing timber; evaluation of wool; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
computerized file management; economic 
forecasting; grading of wool; import-export 
agencies; commercial information agencies; 
business information; business inquiries; business 
investigations; invoicing; layout services for 
advertising purposes; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
advisory services for business management; 
personnel management consultancy; marketing 
research; marketing studies; modelling for 
advertising or sales promotion; news clipping 
services; office machines and equipment rental; 
on-line advertising on a computer network; opinion 
polling; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; outdoor advertising; 
outsourcing services (business assistance); payroll 
preparation; personnel recruitment; photocopying; 
price comparison services; word processing; 
procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses); psychological 
testing for the selection of personnel; public 
relations; publication of publicity texts; publicity; 
publicity agencies; publicity columns preparation; 
publicity material rental; publication of publicity 
texts; writing of publicity texts; radio advertising; 
radio commercials; rental of advertising time on 
communication media; rental of photocopying 
machines; rental of vending machines; 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes, sales promotion for others 
including retail and wholesale services, these 
services related to goods of classes 18 and 25; 
secretarial services; shop window dressing; 
shorthand; sponsorship search; tax preparation; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
television advertising; television commercials; 
transcription; typing; updating of advertising 
material. 

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; analysis for oil-
field exploitation; architectural consultation; 
architecture; authenticating works of art; 
bacteriological research; biological research; 
calibration (measuring); chemical analysis; 
chemical research; chemistry services; cloud 
seeding; computer programming; computer rental; 
computer software consultancy; computer software 
design; updating of computer software; computer 
system design; computer systems analysis; 
computer virus protection services; construction 
drafting; consultancy in the field of computer 
hardware; consultancy in the field of energy-
saving; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; cosmetic research; 
creating and maintaining web sites for others; data 
conversion of computer programs and data (not 
physical conversion); design of interior decor; 
dress designing; duplication of computer 
programs; engineering; geological prospecting; 
geological research; geological surveys; graphic 
arts designing; hosting computer sites (web sites); 
industrial design; installation of computer software; 
land surveying; maintenance of computer software; 
material testing; mechanical research; 
meteorological information; oil prospecting; oil-field 
surveys; oil-well testing; packaging design; physics 
(research); technical project studies; providing 
search engines for the Internet; quality control; 
recovery of computer data; rental of computer 
software; rental of web servers; research and 
development for others; research in the field of 
environmental protection; styling (industrial 

design); surveying; technical research; textile 
testing; underwater exploration; urban planning; 
vehicle roadworthiness testing; weather 
forecasting. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1075756 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201105919 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.24, CH, 613041 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Giorgio Armani SpA, Milan, Swiss Branch Mendrisio, Via 
Penate 4, 6850 MENDRISIO, Sveits (CH) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:43 Hotels; providing of food and drink; bars and 

reception halls; temporary accommodation. 
Klasse:44 Beauty salons and hairdressing services; medical 

services; veterinary services; hygienic and beauty 
care for human beings or animals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1076343 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201106173 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.01, FI, T201002725 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Finnfoam OY, Satamakatu 5, 24100 SALO, Finland (FI) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not 
included in other classes; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping 
and insulating materials; flexible pipes, not of 
metal. 

Klasse:19 Building materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal. 

Klasse:37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1076371 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201106177 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.14, EM, 009596487 
(540) Gjengivelse av merket: 

Bobby-Car 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BIG Spielwarenfabrik GmbH & Co KG, Werkstrasse 1 , 
90765 FÜRTH, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Children's vehicles, namely children's bicycles, 

tricycles for children, go-carts for children, 
motorcycles for children, motorised vehicles 
for children; cycle bells; baskets adapted for 
cycles; safety seats for children for vehicles; 
baby carriages. 

Klasse:24 Flags and pennants, not of paper; shower 
curtains of textile or plastic; curtains of textile 
or plastic; bed blankets; baby changing pads; 
crawling blankets; dish towels; bath linen; bed 
covers; bed linen; cushion covers; eiderdowns; 
drapes of textile or plastic; household linen; 
mattress covers; furnishing fabrics; textile 
place mats; travelling rugs; blinds of textile; 
table napkins of textile; quilts; textile material; 
net curtains of textile or plastic; bedspreads; 
lingerie fabric; toilet gloves; terry-towelling 
goods of all kinds (towels, washcloths, beach 
towels). 

Klasse:28 Games; playthings; toys, in particular plastic 
toys, namely children's vehicles and scale 
models. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1077106 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201106415 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.09 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.13, CH, 611690 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Intraocular lenses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1077604 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201106608 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.16, JP, 2010-089131 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKA-
SHI, OSAKA, Japan (JP) 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations for human use for 

the treatment and prevention of cancer. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1078059 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201106685 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Temasek Holdings (Private) Ltd, 60B Orchard Road, 
#06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard , 238891 
SINGAPORE , Singapore (SG) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Electronic publications (downloadable), 

publications in computer readable form, 
publications in machine readable form. 

Klasse:16 Printed publications, periodic publications, 
printed reports, printed matter relating to 
finance, financial documents, financial 
newsletters. 

Klasse:36 Financial services; investment services; 
financial consultancy services; financial 
management services; fund investments; 
capital investments; mutual funds; financial 
information; stock exchange quotations; 
insurance information; financial evaluation; 
charitable collections, fund raising; provision of 
information relating to property market/real 
estate; investment information services; stock 
broking information services; provision of 
information relating to shares, accounts; 
provision of information relating to real 
estate/property; computerised financial 
information relating to commodities, securities; 
computerised financial services for retail 
businesses; provision of information relating to 
rates of exchange; real estate property 
appraisal (financial) services; real estate 
property brokerage services; real estate 
property consultancy services; real estate 
property evaluation services; real estate 
property finance services; real estate property 
investment services; real estate property 
management services; commercial property 
investment services; estate management 
services relating to real estate and property; 
financial services relating to the acquisition 
and sale of property; collection of credit sales; 
collection of payment; administration of 
shares; brokerage of shares; computerised 
information services relating to shares; 
management of shares; financial information 
relating to shares; recording of inter parties 
transactions in respect of shares; trading of 
shares; automated banking services relating to 
charge card/credit card transactions; 
computerized information services relating to 
banking matters; information services relating 
to banking; all the foregoing provided in print 
or on-line from a computer database or the 
global communications network; provision of 
financial news. 

Klasse:38 Audio and video broadcasting services over 
the Internet or other communications network, 
namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio, and video 
clips; providing access to databases for 
information, audio, and video via website, 
online forums, chat rooms, discussion groups 
and blogs over the Internet; providing on-line 
chatrooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the 
field of general interest; providing discussion 
services on-line; provision of news in relation 
to telecommunication services. 

Klasse:41 Entertainment; provision of news in relation to 
education, training, entertainment or sporting 
and cultural activities; news reporters services; 
library services provided by means of a 
computerized database containing information 
extracted by newspapers; information and 
advisory services relating to current events; 
publication of reviews and critiques; 
publication of electronic books and journals 
on-line; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); electronic 
publishing services; web-based publication 
consisting primarily of periodic articles, news 
feeds, publication of text, audio, video and 
graphic works online featuring news, diaries, 
commentary, photos, poetry, mini-essays, 
project updates, non-fiction and fiction; 
preparation of news programmes for 
broadcasting; publication of journals and 
diaries via weblog and blog; advisory, 
information and consultancy services relating 
to all the aforesaid. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1078120 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201106698 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.16 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.09, CN, 8652000 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The trademark consists of word "ERA". 
(730) Innehaver: 

 Zhejiang Era Solar Technology Co Ltd, Sihai Road, 
Economic Development Zone Huangyan, 318020 
TAIZHOU, ZHEJIANG, Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Solar batteries; mechanical signs; wafers 

(silicon slices); resistance measuring 
instruments; neon signs; optical lanterns; optical 
lamps; signal lanterns; signalling lights; 
electroplating apparatus; galvanizing apparatus; 
batteries; galvanic cells. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1078866 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201106966 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.19, DE, 30 2010 049 

412.3/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

T 320 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Geze GmbH, Reinhold-Vöster-Strasse 21-29, 71229  
LEONBERG, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Mechanically operated apparatus made of 

metal for opening and closing doors, gates, 
windows, leaves, fanlights and flaps and parts 
of them, included in this class; fittings and their 
parts of metal; stoppers for doors, gates, 
windows, leaves, fanlights and flaps of metal. 

Klasse:7 Actuating drives (engines) and electric drives 
for opening and closing doors (excluding for 
vehicles), gates, windows, leaves, fanlights 
and flaps, in particular electric linear drives, 
spindle drives and chain drives, motor drives, 
automatic drives, electromechanical, electro-
hydraulic drives and electromagnetic drives. 

Klasse:9 Electrical and electronic controls and 
regulations for opening and/or closing doors, 
gates, windows, leaves, fanlights and flaps; 
electrically operated apparatus to open doors, 
gates, windows, leaves, fanlights and flaps; 
electric locks, self-locking panic locks 
(electric), motor locks (electric), lever locks 
(electric), locking systems, namely electric 
locking systems for doors for emergency and 
safety exits, surveillance installations for 
emergency and safety exits (included in this 
class), basically consisting of a control panel 
for one and/or more doors, in particular with 
door terminals, smoke detectors, luminous 
alarms, warning sirens, emergency switches, 
key operated switches; electronic 
documentation, assembly, operating and user 
instructions (downloadable). 

Klasse:11 Ventilation devices as well as smoke and heat 
extraction devices and systems comprised 
thereof for air cleaning and air conditioning. 

Klasse:16 Labels of paper; packing materials and boxes 
of paper, paperboard, cardboard and 
corrugated cardboard; packing materials of 
plastic, included in this class; printed matter, 
namely catalogs, brochures, documentation, 
mounting and instruction manuals, user 
guides, photographs. 

Klasse:20 Mechanically operated apparatus for opening 
and closing door, gates, windows, leaves, 
fanlights and flaps and their parts, not of metal, 
included in this class; stoppers for doors, 
gates, windows, leaves, fanlights and flaps, 
not of metal. 

Klasse:37 Mounting, installation, maintenance and repair 
of automatically operated doors, gates and 
automatically operated doors and gates for 
emergency and safety exits, as well as 
mounting, installation, maintenance of devices 
for preventing fires, namely fire and smoke 
barriers, stoppers for doors and flaps, fire, 
smoke and heat alarms, follow-up locking 
controllers, smoke and heat ventilator 
apparatus for actuating and controlling 
ventilation elements; assembly of door closers; 
assembly of automatic door drives. 

Klasse:42 Computer programming; technological 
services for customer contact management; 
technological computer services, in particular 

hosting of online Web appliances for third 
parties for the organization and the execution 
of online meetings, online meetings and 
interactive online discussions; technological 
services for the provision and operation of 
contact management and communication 
platform for the exchange of information and 
know-how; technological services for the 
provision of interactive and electronic 
platforms for the communication and exchange 
of data of any kind; updating of computer 
software; creation of multimedia applications 
(software) and items (software) on any data 
carrier; updating of Web pages; user 
maintenance and authorization administration 
in computer networks; electronic data backup; 
electronic data storage; rental of data 
processing devices; maintenance of computer 
software; design and development of computer 
hardware and computer software; creation and 
updating of software programs for the 
parameterization of electric, optical, opto-
electric, opto-electronic, electro-mechanic and 
photographic signal, counting, measure, 
control and monitoring apparatus and 
instruments and sensors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1078953 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201109432 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cofra Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 ZUG, Sveits 
(CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives [glues] for 
stationery or household purposes; artists' 
materials; paintbrushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printing type; printing blocks; folders 
for papers; folders (stationery); loose-leaf 
binders; promotional materials in the form of 
printed matter, labels, packaging and small 
paper and plastic bags; pamphlets and 
prospectuses; promotional handouts; 
promotional publications. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:35 Advertising; business management; business 

administration; office functions; copywriting 
and publishing advertising texts; advertisement 
promotion by all communication means. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1079911 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201109433 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Charles David of California, 5731 Buckingham 
Parkway, CA90230 CULVER CITY, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Fragrances. 
Klasse:9 Eyewear. 
Klasse:14 Watches; jewelry. 
Klasse:18 Luggage; handbags; book bags, backpacks, 

wallets, tri-fold billfolds, hip-fold billfolds, credit 
card cases, credit card money billfolds, travel 
kit bags sold empty, purses, coin purses, 
cosmetic cases sold empty, tote bags, carry-
on tote bags, briefcases, travel bags, duffel 
bags, cloth shopping bags, and small leather 
articles, namely, key cases, tie cases; bags 
and cases made of leather. 

Klasse:25 Women's footwear, outerwear, hats, belts and 
scarves; women's apparel. 

Klasse:35 Retail store services in the field of women's 
footwear and women's fashion accessories. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1082103 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201108059 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Letter "R" and number 2 (two) in English & Arabic plus 
the name of company in Arabic. 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 R2 VELOCITY APPARELZ 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 R2 velocity apparelz. 
(730) Innehaver: 

 Velocity Apparelz Co, Public Free Zone ISMAILIA, 
Egypt (EG) 

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1082104 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201108060 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Letter "R" and number 2 (two) and letter "R" in English 
& Arabic plus the name of company in Arabic. 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 R2R VELOCITY APPARELZ 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 R2R velocity apparelz. 
(730) Innehaver: 

 Velocity Apparelz Co, Public Free Zone ISMAILIA, 
Egypt (EG) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing, headgear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1082599 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201108313 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.25, FR, 10 3 785 018 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Schneider Electric Industries SAS, 35, rue Joseph 
Monier - CS30323, 92500 RUEIL-MALMAISON, 
Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Transformers and other inductive electrical 

appliances of the same or similar type, 
especially dry-type enclosed transformers; 
electric components, such as resistors, 
capacitors, inductors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1082603 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201108315 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.03, DE, 30 2011 006 

135.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, 93059  REGENSBURG, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Electric tap changers for the regulation of 

regulating transformers in the technical field of 
high-voltage engineering. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1082831 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201108365 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.07, BX, 1211293 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Norton Healthcare Ltd, Regent House, 5-7 Broadhurst 
Gardens, NW63RZ SWISS COTTAGE, LONDON, 
Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical products and substances, for 

preventing or treating respiratory diseases and 
disorders, including asthma. 

Klasse:10 Inhalation devices, inhalers, dose inhalers; 
parts, components and fittings for the 
aforementioned products. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1082944 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201108380 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.16, AT, AM 6204/2010 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Swarovski-Optik KG, Daniel-Swarovski-Strasse 70, 
6067 ABSAM, Østerrike (AT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Binoculars. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1082968 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201108387 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.20, EM, 009911157 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kleenoil Panolin AG, Gewerbegebiet Schnöth, 79804 
DOGERN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Filters, filter housings, filter inserts and filtration 

installations, including being parts of machines, 
motors or engines and accessories and spare 
parts for the aforesaid machines, motors, 
engines and installations; control apparatus for 
filtration installations. 

Klasse:9 Scientific, nautical, optical, weighing, 
measuring, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; electrical sensors; 
analytical apparatus and instruments (not for 
medical purposes) for analysing liquids and 
fuels of any kind; electric apparatus for remote 
controlling of industrial operations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1083296 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201108442 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Appcelerator Inc, 440 N. Bernardo Avenue, CA94043 
MOUNTAIN VIEW, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Downloadable computer software for 

developing web based computer software, 
tablet and mobile device applications. 

Klasse:41 Computer software education training. 
Klasse:42 Software design consulting. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1083373 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201108574 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.16, BX, 1215950 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 
1, 5621BA EINDHOVEN, Nederland (NL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; software. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1083422 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201108586 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.17, DK, VA 2010 03437 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trip Trap Denmark A/S, Havnevej 17, 9560 HADSUND, 
Danmark (DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 

included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of 
plastics. 

Klasse:24 Textiles and textile goods, not included in 
other classes; bed and table covers; 
upholstery fabrics, textile materials, non-woven 
textile fabrics. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1083429 
(151) Int.reg.dato: 2010.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201108588 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daiwa House Industry Co Ltd, 3-5, Umeda 3-chome, 
Kita-ku, 530-8241 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan (JP) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:42 Architectural design; designing; computer 

programming; computer software design; 
maintenance of computer software; computer 
system design; maintenance of computer 
system. 

Klasse:43 Providing temporary accommodation; 
accommodation bureaux (brokering 
reservations for hotels, boarding houses or the 
like); providing food and beverages; providing 
banquet and social function facilities for 
special occasions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1083439 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201108589 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Projetclub, 4, boulevard de Mons , 59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ, Frankrike (FR) 

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

for laundry use; cleaning, polishing, 
degreasing and abrasive preparations; soap; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; bath and shower gels; 
detergents; care preparations; cleaning and 
maintenance products for swimming pools. 

Klasse:9 Nautical, optical and life-saving apparatus and 
instruments; protection devices for personal 
use against accidents, ear plugs, life buoys, 
swimming belts, life belts, swimming jackets, 
life jackets, nose clips for swimmers; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; waterproof 
personal stereos; universal serial bus [USB] 
flash drives; data processing apparatus; sound 
recording apparatus; sound recording media; 
barometers, marking and signalling buoys, 
directional compasses, protective helmets, dog 
whistles, diving suits, gloves and masks; 
pedometers, teeth protectors, spectacles 
(optics), spectacle cases, extinguishers; bullet-
proof vests, hydrometers, hygrometers, 
binoculars, optical lamps, batteries for 
pocketlamps, rules (measuring instruments), 
breathing apparatus for underwater swimming, 
navigational instruments, observation 
instruments, cameras, life-saving rafts; 
snorkels. 

Klasse:14 Horological and chronometric instruments; 
chronometers. 

Klasse:18 Trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; travelling bags, beach bags, 
backpacks; bags for sports. 

Klasse:24 Fabric; bath linen, except clothing; bath towels. 
Klasse:25 Clothing; footwear (excluding orthopedic 

footwear); headgear; bath robes, swimsuits, 
bathing caps, bathing sandals and shoes, wet 
suits for water skiing, hats, caps (headwear), 
socks, tights, sports shoes, clothing for sports 
(except diving gear). 

Klasse:28 Gymnastic and sporting articles (excluding 
clothing, footwear and mats); games and 
playthings, play balloons; sailboards, surf 
boards without automotive power, boards used 
in the practice of water sports; balls; nets for 
sports; waterskis; weights and dumbbells for 
aquatic gymnastics. 

Klasse:35 Business management; advertising; retailing 
services for clothing, footwear, sports articles 
and swimming pools. 

Klasse:41 Education, training, entertainment; sporting 
and cultural activities; timing of sports events; 
club services (entertainment or education); 
arranging and conducting of sporting events 
and competitions; providing sports facilities; 
swimming instruction; rental of skin diving 
equipment; rental of sports equipment (except 
vehicles). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1083869 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201108675 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 So Good SA, Rue Grand Rue, 49, 1341 CÉROUX, 
Belgia (BE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies for food, jams, marmalade, 
compotes; candied fruits, frozen fruits; fruit 
peel; fruit pulp and salads, fruit-based snacks; 
creams, being milk products, milk beverages. 

Klasse:30 Waffles, flat cakes, cookies, biscuits, wafers, 
bars particularly chocolate bars, filled bars, 
sugared bars, salted bars, spiced bars, rusks, 
fruit cakes; pancakes, tarts, muffins; 
gingerbread, puddings, macaroons; flours and 
cereal preparations; ice cream and edible iced 
preparations; raw, natural, artificial ice; ice for 
refreshment, including slush ice; food 
products, particularly those of plant origin, 
prepared for consumption or preservation, 
such as sugar, rice and their substitutes; 
processed cereals prepared for human 
consumption; pastry and confectionery 
including lollipops, candy, chewing gum, 
pastilles; cakes, honey and treacle; edible 
decorations for cakes; cake paste, pâté; yeast 
for raising purposes, additives for improving 
the flavor of foodstuffs except food 
supplements, sauces, spices. 

Klasse:32 Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit 
extracts, aperitifs, non-alcoholic; cocktails, 
non-alcoholic; sherbets (beverages); syrups 
and other preparations for making beverages, 
such as fruit purées, particularly semi-liquid, of 
the kind knowns as "smoothies", or fruit pulp 
served in non-alcoholic cocktails; non-alcoholic 
beverages, particularly non-alcoholic fruit 
juices, non-alcoholic sweet drinks, non-
alcoholic sodas; fruit drinks, fruit juices, fruit 
nectars, non-alcoholic; vegetable juices; 
tomato juice; lemonades, isotonic beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 



internasjonale varemerkeregistreringer 2011.12.19 - 51/11

 

80 
 

(111) Int.reg.nr: 1083872 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201108676 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

EDITION UP! 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Volkswagen AG, 38436 WOLFSBURG, Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Motorized land vehicles; motors and engines 
for land vehicles; propulsion mechanisms for 
land vehicles; clutches for land vehicles; 
couplings for land vehicles; vehicle chassis; 
vehicle bodies; pneumatic tires; inner tubes for 
pneumatic tires; non-skid devices for vehicle 
tires; repair outfits for inner tubes; adhesive 
rubber patches for repairing inner tubes; tires 
for vehicle wheels; spikes for tires; skid chains 
for vehicles; rims for vehicle wheels; tires; 
tires, solid, for vehicle wheels; vehicles 
wheels; automobile wheel hubs; suspension 
shock absorbers for vehicles, shock absorbing 
springs for vehicles; head-rests for vehicle 
seats; vehicle seats; rearview mirrors; alarm 
systems for vehicles, anti-theft devices for 
vehicles; motor cars, cars, automobiles; 
motorbuses, trucks, caravans, trailers and 
semi-trailers for vehicles, trailer hitches for 
vehicles; tractors; motorcycles, mopeds, 
omnibuses. 

Klasse:28 Scale model vehicles, scale model 
automobiles and toy automobiles; toy vehicles 
for children (included in this class), scooters 
(toys for children); playing cards, 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. 

Klasse:35 Retail and wholesale services concerning 
motor vehicles and their parts and fittings; 
retail and wholesale services for mail-order 
business concerning motor vehicles and their 
parts and fittings; retail and wholesale services 
via Internet concerning motor vehicles and 
their parts and fittings; retail and wholesale 
services via teleshopping concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; bringing 
together, but not transporting, a variety of 
motor vehicles and parts and fittings therefor 
for the benefit of others, thereby enabling 
customers to view and purchase the goods in 
a retail outlet; negotiation of contracts for the 
benefit of others about sale and purchase of 
motor vehicles and their parts and fittings; 
business administration and organizational 
management of vehicles fleets for others. 

Klasse:37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and varnishing of 
vehicles and their parts and motors and their 
parts, construction of vehicles and their parts 
and motors and their parts for others, vehicle 
repair in the course of vehicle breakdown 
service; customized carrying out of alterations 
on body, chassis and motor of automobiles 
(tuning), included in this class. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1083874 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201108678 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.14, CN, 9206555 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of the wording "BASIC ANYWEAR" 
beneath the stylized letter "E" within a circle; the 
wording "BASIC ANYWEAR" has no significance in the 
relevant trade or industry or as applied to the goods 
listed in the application, no geographical significance, 
nor any meaning in any foreign language. 

(730) Innehaver: 
 Jianguo Li, G3056, Ziyushanzhuang, Ziyulu, 100012 

CHAOYANGQU BEIJING , Kina (CN) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Clothing; shoes; hats; hosiery; leather belts 
(clothing); neckties; swimsuits; scarves; 
layettes (clothing); gloves (clothing). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1083960 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201108692 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.10, EM, 009511941 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-
Wery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Electrical household and kitchen machines 

and apparatus (included in class 7), in 
particular electrical kitchen machines and 
apparatus including grinders/crushers, mixing 
and kneading devices, fruit pressing machines, 
de-juicers, juice centrifuges, grinding 
machines, cutting devices, electrically powered 
tools, tin openers, knife sharpening devices 
and appliances and devices for making 
beverages and/or food, pumps for dispensing 
chilled beverages for use in combination with 
devices for chilling beverages; electrical waste 
disposers, namely waste grinders and waste 
compacting machines; dishwashers; electric 
machines and devices for cleaning laundry 
and clothing (included in class 07), including 
washing machines, spin dryers; ironing 
presses, ironing machines, included in class 
07; electric household cleaning equipment, 
including electric window cleaning equipment, 
electric shoe polishers and vacuum cleaners, 
wet and dry vacuuming apparatus; parts for all 
the aforesaid goods included in class 7, in 
particular flexible tubes, pipes, dust filters, dust 
filter bags, all for vacuum cleaners. 

Klasse:9 Electric apparatus and instruments, included in 
class 9, namely electric irons; kitchen scales, 
bathroom scales; electrical foil sealing devices; 
remote operating, signalling and control 
apparatus (electric/electronic) for household or 
kitchen machines and utensils; recorded and 
unrecorded machine-readable data carriers for 
household equipment; electric vending 
machines for beverages or foods, automatic 
vending machines; data processing equipment 
and data processing programs for the control 
and operation of household equipment; parts 
included in class 9 for all the aforesaid goods. 

Klasse:11 Apparatus for heating, steam generating and 
cooking, in particular stoves, baking, roasting, 
grilling, toasting, defrosting and heating 
devices, water heaters, immersion heaters, 
slow-cookers, microwave ovens, waffle irons 
(electric), egg-boilers, deep-fat fryers (electric); 
electrical tea and coffee makers, espresso 
coffee machines, automatic coffee machines 
(included in class 11); refrigerating apparatus, 
in particular refrigerators, chest freezers, 
refrigerated cabinets, beverage-cooling 
apparatus, fridge-freezers, freezers, ice 
machines and apparatus; drying apparatus, in 
particular including tumble dryers, laundry 
drying machines, hand dryers, hair dryers; 
infrared lamps (other than for medical use); 
heating pads (not for medical purposes), 
electric blankets (not for medical purposes); 
ventilating apparatus, in particular fans, 
extractor hood filters, extractor hood 
equipment and covers for extractor hoods, air-
conditioning apparatus and devices for 
improving air quality, air humidifiers, air 
deodorisers, fragrance dispensing apparatus 
(not for personal use); air purifying apparatus, 

apparatus for water supply and sanitary 
purposes, in particular including fittings for 
steam generating, ventilating and water supply 
installations; water heaters, storage water 
heaters and instantaneous water heaters; 
kitchen sinks; heat pumps; parts for all the 
aforesaid goods, included in class 11; 
mechanical taps (dispensers) for dispensing 
chilled beverages for use in combination with 
apparatus for chilling beverages. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1083981 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201108694 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 HUMLEBÆK, 
Danmark (DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Medical training and teaching relating to 

women's health medical devices for treating 
incontinence and devices for pelvic floor 
reconstruction. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1083983 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201108695 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Svenska Handelsbanken AB (publ), 
Kungsträdgårdsgatan 2, 10670 STOCKHOLM, Sverige 
(SE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Machine-readable magnetic data carriers; 

automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus, ATM (Automated 
Teller Machine); cash registers; calculating 
machines; data processing equipment; 
computers; computer programs (downloadable 
software); electronic verification apparatus for 
verifying authentication of payment cards, 
bank cards, credit cards, and debit cards. 

Klasse:16 Printed matter, printed publications, brochures, 
newspapers, magazines, books, reports, 
newsletters, brochures. 

Klasse:35 Business management; business 
administration; bookkeeping services; office 
functions; analysis and studies on economic 
policy issues; economic forecasting; business 
appraisals. 

Klasse:36 Insurance; financial affairs, financial 
information services with the aid of access to a 
data base; financial analysis; financial 
investment, including investment funds; fund 
management; banking; loans (financing); 
lending against security; electronic bank 
affairs; management of pensions; collateral 
management services; stock broking, 
securities trading; monetary services, currency 
and foreign exchange services; real estate 
brokers; real estate management; trade in real 
estate, commercial premises, offices and 
apartments; real estate appraisal; bank card, 
credit card, debit card and electronic payment 
card services; allocating grants; sponsorship 
activities; information, consultancy, analysis 
and studies related to financial issues; 
consultancy and information concerning all the 
aforesaid services. 

Klasse:38 Telecommunications services; providing user 
access to a global computer network (service 
providers); rental of access time to global 
computer networks; providing access to 
databases; computerized transmission of 
messages and images; telecommunication 
and data communication via portal to acquire 
information; telecommunications, namely 
mobile interactive services; 
telecommunications services for access to 
databases; information services relating to 
access to computer networks/internet. 

Klasse:45 Legal services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084310 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201108837 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.03, CH, 610143 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, 
4123 ALLSCHWIL, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084311 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201108838 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.03, CH, 610145 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, 
4123 ALLSCHWIL, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084313 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201108840 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.03, CH, 610161 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, 
4123 ALLSCHWIL, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084330 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201108846 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.03, CH, 612985 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, 
4123 ALLSCHWIL, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084337 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201108847 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clontech Laboratories Inc, 1020 East Meadow Circle, 
CA943034230 PALO ALTO, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Reporter molecules or DNA expressing such 

reporter molecules and kits comprising such 
reporter molecules for scientific research use in 
molecular biology assays and procedures, 
namely, monitoring gene expression and protein 
localization in cells. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1084340 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201108849 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.28, DE, 302011024215.1/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

Kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Compo GmbH & Co KG, Gildenstrasse 38, 48157  

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

Klasse:1 Chemicals used in the fertilizer industry, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry; fertilizer. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084368 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201108856 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.26, IT, MI2010C011927 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Device of a roadsign bearing the word TOFFEE, 
surmounted by a heart. 

(730) Innehaver: 
 Giochi Preziosi SpA, Via del Lauro, 7, 20121 MILANO 

(MI), Italia (IT) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:28 Games; playthings including toys and dolls and 
accessories therefor; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; 
recreational equipment not included in other 
classes; amusement machines, automatic and 
coin-operated; fishing tackle; butterfly nets; toys 
for domestic pets; decorations for Christmas 
trees. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1084387 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201108858 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.27, SE, 2010/05994 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CameronTec AB, Box 7742, 10395 STOCKHOLM, 
Sverige (SE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer software; downloadable search 

engines for e-commerce; downloadable search 
engines for the exchange of financial 
information. 

Klasse:42 Design and development of computer 
software; design and development of search 
engines for e-commerce and search engines 
for the exchange of financial information. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084393 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201108859 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.26, US, 85226555 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRT-LOGIC 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Medtronic Inc, 710 Medtronic Parkway, MN554325604 
MINNEAPOLIS, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Implantable cardiac stimulator algorithm 

feature sold as an integral component of 
implantable cardiac pacemakers and 
defibrillators. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084790 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201108935 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.05, BX, 1216943 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Van de Velde Mode BV, Ringbaan West 268, 5025VA 
TILBURG, Nederland (NL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing articles, including underwear, lingerie, 

foundation garments, nightwear, swimwear 
and beachwear. 

Klasse:35 Office functions within the framework of 
drawing up and concluding franchise 
agreements in the field of the goods 
mentioned in class 25 (so called franchising); 
business services within the framework of 
exploitation of retail business, including 
consultancy on business organisation, 
business structure, business economics and 
business management, and other such 
business and management consultancy; 
advertising, promotion and publicity, as well as 
marketing research, studies and analyses for 
the benefit of retail businesses; import and 
export services; the bringing together import 
and export services; the bringing together 
(excluding transport), displaying, exhibiting 
and demonstrating of clothing articles, 
including underwear, lingerie, foundations, 
nightwear, swimwear and beachwear, for the 
purpose of enabling third parties to view and 
buy such articles. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1084799 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201108937 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.11, GB, 2563955 
(540) Gjengivelse av merket: 

A GLASS OF WATER FOR THE 
SKIN 

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

 Accantia Group Holdings, 4th Floor, Chadwick House, 
Blenheim Court, B912AA SOLIHULL, WEST 
MIDLANDS, Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 

hair lotions; dentifrices; hand care lotions; 
cleansing lotions; non-medicated moisturising 
lotions; skin tonics; hand care preparations; 
non-medicated lotions for the hands and for the 
body; night creams; skin care preparations for 
protection from the effects of the sun; lotions 
and creams, all for use after exposure to the 
sun; sun tanning preparations for the skin in the 
form of creams, lotions and ointments; cotton 
sticks for cosmetic purposes, cotton wool for 
cosmetic purposes; non-medicated lotions and 
creams, all for the care of the skin; non-
medicated preparations for toning the skin; 
shampoos; hair conditioners; toilet soap; 
medicated soap; shaving preparations; post 
shave creams and balms; make-up removing 
preparations; toiletries; cleansing wipes; 
impregnated wipes; antiperspirants; deodorants; 
facial cleansing wipes; skin care products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084803 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201108939 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.09, US, 85316306 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of a rectangle with rounded corners 
divided into four quadrants; the upper left quadrant 
depicts a white chess piece imposed on a light brown 
and dark brown chess board; the upper right quadrant 
depicts a white baseball and bat imposed on a green 
grassy field; the lower left quadrant depicts a white 
rocket in blue starry space; the lower right quadrant 
depicts a white dart and target on a brown cork board. 

(730) Innehaver: 
 Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, USA 

(US) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Computer software for use in connection with 
multi-player games and game performance 
scoring and tracking; computer software to 
facilitate communications among users via the 
internet and other computer and electronic 
communication networks; computer software 
for use in social networking; computer 
application software for mobile phones and 
handheld digital devices. 

Klasse:41 Entertainment services, namely, providing 
information about computer games via the 
internet and other computer and electronic 
communication networks; providing an online 
portal for use in tracking performance of 
computer games and allowing users to 
participate in online computer game 
competitions, showcase their gaming skills, 
form virtual communities, and engage in social 
networking. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1084812 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201108941 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.02, IT, VR2011C000379 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

Kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of two irregular geometrical 

marks, substantially specular and opposite. 
(730) Innehaver: 

 Spyke SpA, Via Magellano,  21, 36061 BASSANO DEL 
GRAPPA (VI), Italia (IT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus. 

Klasse:18 All-purpose athletic bags, attaché cases, bags 
and holdalls for sports clothing, backpack, bags 
for sports, beach bags, briefcases, business 
card cases, garment bags for travel, handbags, 
haversacks, key cases, wallets, purses, 
rucksacks, school satchels, school bags, 
shopping bags, suitcases, vanity cases, 
wheeled shopping bags; traveling bags, trolley 
bags, trunk. 

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

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084823 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201108942 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.20, PL, Z-370559 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Przedsiebiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-
Lek SA, ul. &#379;migrodzka 242E, 51-131 
WROC&#322;AW, Polen (PL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Cleaning, polishing and scouring preparations, 

soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, detergents, antiseptics, 
antiperspirants, dyes, cosmetic dyes, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, denture 
polishes, make-up removing preparations, 
depilatory preparations, deodorants, deodorant 
soap, disinfectant soap, extracts of flowers, 
etheral essences, etheral oils, shaving 
preparations, shaving soap, joss sticks, 
incense, bath salts, cosmetic preparations for 
baths, adhesives for affixing false hair, eau de 
Cologne, leather preservations, beauty mask, 
cleansing milk for toilet purposes, cosmetic 
preparations for slimming purposes, petroleum 
jelly for cosmetic purposes, cosmetic kits, 
make-up, cosmetic cream, skin whitening 
cream, hair waving preparations, hair spray, 
bases for flower perfumes, lotions for cosmetic 
purposes, make-up preparations, make-up 
powder, laundry preparations, cakes of toilet 
soap, medicated soap, antiperspirant soap, 
soap for foot perspiration, breath freshening 
sprays, oils for cosmetic purposes, oils for 
perfumes and scents, cosmetic pencils, 
cosmetic sun-tanning preparations, nail care 
preparations, after-shave lotions, pomades for 
cosmetic purposes, lipsticks, preparations for 
cleaning dentures, shampoos, cloths 
impregnated with detergent for cleaning, 
talcum powder, toiletries, astringents for 
cosmetic purposes, breath freshening, mouth 
washes, swabs, cotton wool for cosmetic 
purposes, hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes, scented water, toilet water, dental 
bleaching gels. 

Klasse:5 Pharmaceutical preparations, chemical 
preparations for pharmaceutical purposes, 
pharmaceutical preparations, chemico-
pharmaceutical preparations, suppositories, 
capsules for medicines, cachets for 
pharmaceuticals, acids for pharmaceutical 
purposes, medicinal drinks, medicines for 
human purposes, ointments for 
pharmaceutical purposes, pastilles for 

pharmaceutical purposes, pills for 
pharmaceutical purposes, syrups for 
pharmaceutical purposes. 

Klasse:29 Bone oil, food prepared from fish, edible fats, 
coconut oil, maize oil, comestible oils, palm oil 
for food, rape oil for food, sunflower oil, olive 
oil, dried fruits, sesame oil, garlic oil macerate, 
linoleic acids, dried fruits extracts, dried 
extracts of vegetables and herbs; frozen 
extracts of fruits, vegetables and herbs; 
cooked extracts of fruits, vegetables and 
herbs; products containing vitamins and/or 
minerals; dietary supplements. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084827 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201108943 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.26, FR, 10 3 785 955 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEV Ltd, Albert House 2nd floor - PO Box 19 South - 
Esplanade St Peter Port GUERNESEY, Storbritannia 
(GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Jewelry, precious stones, horological and 

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

Klasse:16 Printed matter, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives [glues] for 
stationery or household purposes, artists' 
materials, paintbrushes, typewriters and office 
requisites (except furniture), instructional and 
teaching material (except apparatus), printing 
type, printing blocks, paper, cardboard, boxes 
of cardboard or paper, posters; albums, cards, 
books, newspapers, prospectuses, pamphlets, 
calendars, writing instruments, lithographic or 
engraved works of art, framed or unframed 
pictures (paintings), aquarelles, patterns for 
dressmaking, graphic prints, drawing 
instruments, handkerchiefs of paper, face 
towels of paper, table linen of paper, toilet 
paper, babies' disposable diapers of paper or 
cellulose, bags and sachets (envelopes, 
pouches) of paper or plastic for packaging 
purposes, garbage bags of paper or of 
plastics. 

Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames, works of art 
made of wood, wax, plaster, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, 
substitutes for all these materials or plastic, 
coat hangers, chests of drawers, cushions, 
racks, packaging containers of plastic, 
armchairs, seats, bedding (except linen), 
mattresses, funerary urns, plate racks, 
wickerwork, boxes of wood or plastic. 

Klasse:21 Non-electric utensils and containers for 
household or kitchen use, combs and 
sponges, brushes (except paintbrushes), 
brush-making materials, hand-operated 
cleaning instruments, steel wool, unworked or 
semi-worked glass (except glass used in 
building), porcelain, earthenware, bottles, 
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass, 
statues or figurines (statuettes) made of 
porcelain, terracotta or glass, toiletry utensils 
or kits, dustbins, glasses (receptacles), 
tableware, other than knives, forks and 

spoons, indoor aquaria. 
Klasse:24 Fabric, bed and table covers, fabrics for textile 

use, elastic woven material, velvet, bed linen, 
household linen, table linen, not of paper, bath 
linen, except clothing. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear, shirts, leather or 
imitation leather clothing, belts (clothing), furs 
(clothing), gloves (clothing), scarves, neckties, 
hosiery, socks, slippers, beach, ski or sports 
footwear, babies' diapers of textile, underwear. 

Klasse:30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flours and cereal preparations, 
bread, pastry and confectionery, ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), spices, ice for 
refreshment, sandwiches, pizzas, pancakes 
(foodstuffs), cookies, cakes, rusks, sugar 
confectionery, chocolate, beverages made 
with cocoa, coffee, chocolate or tea. 

Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers), cider, 
digesters (liqueurs and spirits), wines, spirits, 
alcoholic extracts or essences. 

Klasse:43 Services for providing food and drink, 
temporary accommodation, bar services, food 
and drink catering, hotels, temporary 
accommodation reservations, crèches, 
providing campground facilities, retirement 
homes, boarding for animals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084828 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201108944 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.30, EM, 009560806 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 H von Gimborn GmbH, Albert-Einstein-Strasse 6, 
46446 EMMERICH, Tyskland (DE) 

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

for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps; animal 
perfumes, room perfumes, essential oils, 
deodorants, in particular with a base of 
essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices, cosmetics for animals, mouth 
washes for animals, not for medical purposes; 
breath freshening aerosols for animals; 
shampoos for pets; deodorants for animal use; 
medicated shampoo for use with animals. 

Klasse:5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical and 
veterinary use; pharmaceutical and medicinal 
complementary foodstuffs for animals and 
additives for foodstuffs for animals; vitamin 
concentrates, protein concentrates, calcium 
preparations, minerals, trace elements and 
electrolyte preparations, all for medical 
purposes and as additives for foodstuffs for 
animals, all the aforesaid goods in particular 
for administering to small animals, including 
rodents, dogs and cats; disinfectants; 
fungicides; disinfestation preparations for 
household pets and cattle, including in the 
form of powders, sprays or collars; medicated 
cleaning preparations for use with animals. 

Klasse:16 Printed matter; bookbinding material; 
photographs; articles of stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); printers' 
type; printing blocks; paper; cardboard; boxes 
of cardboard or paper; posters; albums; cards; 
books; newspapers; prospectuses; pamphlets; 
calendars; writing instruments; engravings or 
lithographic works of art; paintings (pictures) 
framed or unframed; watercolour pictures; 
drawings; drawing instruments; paper 
handkerchiefs; face towels of paper; table 
linen of paper; toilet paper; napkins of paper 
and cellulose, disposable, including for 
animals; bag (envelopes, pouches) of paper, 
cardboard or plastic, for packaging; garbage 
bags of paper or plastic; bags and boxes of 
cardboard, paper or plastic for collecting 
animal excrement. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, included in this class; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags, 
in particular collars, muzzles, whips, leads, 
animal fittings and harnesses, dog coats, net 
bags for shopping or shopping bags; bags or 
sachets (envelopes, pouches) of leather, for 
packaging; wallets; change purses; bags, 
backpacks, wheeled shopping bags, travelling 

bags; bags for climbers, bags for campers, 
travelling bags, beach bags, school bags; 
vanity cases in this class; saddlery, bags for 
transporting animals (included in this class), 
clothing and non-edible chews; the aforesaid 
goods in particular for household pets. 

Klasse:22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, 
sails, sacks and bags (not included in other 
classes); padding and stuffing materials 
(except of rubber or plastics); raw fibrous 
textile materials; stuffing for bedding, all for 
use with domestic pets; sawdust for use in 
animal cages. 

Klasse:28 Games and playthings, including chew toys; 
gymnastic and sporting articles, decorations 
for christmas trees; christmas trees of 
synthetic material; appliances for physical 
exercise or gymnastics; gaming balls; card 
games or board games; sailboards and 
surfboards; racquets; snowshoes; skis; 
protective paddings (parts of sports suits); play 
mats for animals; playing cards. 

Klasse:31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, included in this class; fresh fruit 
and vegetables, potatoes and preparations 
made from these goods being non-medical 
supplements for animal foodstuffs; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, including foodstuffs for rodents, dogs, 
cats, birds and fish, and biscuits, small 
delicacies and reward snacks; foodstuffs for 
animals, mixed feed, strengthening feed, 
rearing feed, mineral feed; complementary 
foodstuffs for animals and additives for 
foodstuffs for animals, mineral feed 
supplements, not for medical purposes; edible 
toys for animals, in particular chewing bones, 
digestible chewing bones and sticks for pets, 
feed supplements not for veterinary purposes; 
malt; bedding for animals; live animals; fresh 
fruit and fresh vegetables, potatoes, alimentary 
preparations included in this class for use as 
additives to such foodstuffs. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084835 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201108945 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.29, DE, 30 2010 063 

747.1/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Medion AG, Gänsemarkt 16-18, 45127 ESSEN, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Data files recorded on data carriers, in 

particular text, audio and/or video data files; 
computer software for use in downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and 
managing of data files, in particular text, audio 
and/or video data files; recorded text, audio 
and/or video data files (downloadable); digital 
memory carriers; computers; apparatus for 
transmission and/or reproduction and/or 
editing and/or transfer of data files, in 
particular text, audio and/or video data files; 
accessories for the aforementioned goods 
(included in this class). 

Klasse:35 Sales promotion for third parties, namely 
books, electronic books and/or printed matter. 

Klasse:38 Transmission of data files, in particular in form 
of text, audio and/or video data files, via the 
Internet; providing access to internet book 
portal or journal portal; rental of access time to 
an internet database; telecommunications, in 
particular transmission of text, audio and/or 
video data files via communications networks; 
providing Internet chatrooms for transmission 
of messages relating to books, journals and 
authors among computer users; providing 
access to an interactive database in computer 
networks for transmission on the Internet of 
messages among computer users and 
subscribers concerning books and product 
reviews and purchase information concerning 
books; providing access on interactive 
informations about books, journals and authors 
on the Internet; providing of access on data 
bases for downloading and printing of 
informations (covers) over electronic media 
(Internet). 

Klasse:40 Print processing services. 
Klasse:41 Publication of books, including electronic 

books and on-line journals, rental of books and 
other publications, publication of printed 
matters on inquiry (except spot 
announcement) for books, brochures, 
calendars, pictures. 

Klasse:42 Operation and services of journal, magazine 
and book archives, namely (electronic data 
storage) relating to articles in online 
databases, journals, magazines and books. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1084839 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201108946 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ubiquity, 361 avenue des Romarins - Ecoparc, 34130 
SAINT AUNES, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Fuel economizers for electric ignition engines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084868 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201108951 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.16, EM, 009603391 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aerocrine AB, Sundbybergsvägen 9, 17173 SOLNA, 
Sverige (SE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer equipment for diagnostic use; 

recorded computer programs and computer 
hardware. 

Klasse:10 Medical apparatus for sampling of gases in 
human organs and for control of pulmonary 
functionality; flow regulators for exhalation 
control; containers for storage of exhalation 
tests; respiratory filters and nozzles for use in 
sampling of exhalation; containers for 
sampling and storage of gas tests. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084873 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201108952 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ansell  Ltd, Victoria Gardens, Level 3/678 Victoria 
Street, VIC3121 RICHMOND , Australia (AU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Protective gloves for industrial use. 
Klasse:21 Household gloves for general use. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084882 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201108953 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.06, EM, 010058824 
(540) Gjengivelse av merket: 

Mr. Panini 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 OY Wikholm Food Trade Ltd, Jäspilänkatu 27, 04250 
KERAVA, Finland (FI) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 

artificial coffee; flour and preparations made 
from cereal, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084887 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201108954 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.23, DE, 30 2011 017 

291.9/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

G69 
(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:1 Chemicals used in industry, in particular 

antifreeze, not including catalysts and catalyst 
carriers. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1084917 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201109104 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORNATE 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 A Word in stylized form. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 "ORNATE" appearing in the mark has no significance in 
the relevant trade or industry or as applied to the 
good/services listed in the application, no geographical 
significance. 

(730) Innehaver: 
 Hangzhou General Rubber Factory, Haichao Road, 

Wangjiangmenwai, Shangcheng District HANGZHOU 
CITY, ZHEJIANG, Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Tires for vehicle wheels; tires for bicycles, 

cycles; casings for pneumatic tires (tyres); 
pneumatic tires (tyres); vehicle wheel tires 
(tyres); automobile tires (tyres); inner tubes for 
bicycles, cycles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084923 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201109107 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

merket: 
 KA MI YA TAO CI 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The first character means "block", the second one 

means "rice", the third one means "second", the fourth 
one means "pottery"; and the last one means 
"porcelaine"; the whole meaning is "Kamiya ceramics". 

(730) Innehaver: 
 Guangdong Homeway Ceramics Industry Co Ltd, 

Development Zone, PhaseII, Yuantan Town Ceramics 
Industrial City QINGYUAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, Kina (CN) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:19 Potters' clay; raw material of potters' clay; tiles, 

not of metal, for building; floor tiles, not of 
metal; mosaic; ceramic tiles; parquet flooring; 
cabanas not of metal; framework for building, 
not of metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084927 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201109108 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Societe Cooperative Vinicole La Romaine, Quartier Le 
Colombier, 84110 VAISON LA ROMAINE, Frankrike 
(FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beer); wine; 

alcoholic extracts or essences. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084935 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201109109 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ifraimov Talkhum Khaevich, Kv.75, korp.5 d.44, 
Shchelkovskoe sh., 105215 MOSKVA, Russland (RU) 

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1084944 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201109110 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leif Schmidt, Zesenstrasse 1, 22301 HAMBURG, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Shoe cleaning machines; utensils for cleaning 

purposes, especially for shoe soles (electric), 
as included in class 7. 

Klasse:21 Brushes; articles for cleaning purposes; small 
household and kitchen utensils; steel wool; 
cleaning utensils, especially for shoe soles 
(non electric), as included in class 21. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084955 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201109112 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The word Aria in English and the picture of a red ribbon 
inside a navy blue box. The same as the sample. 

(730) Innehaver: 
 Zar Macaron Industrial Group Co (p.j.s), Morghak Ave, 

2km after Tavoosieh Gas Station, Karaj-Qazvin Old Road 
KARAJ, Iran (IR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:30 Pasta. 
Klasse:35 Export of pasta. 
Klasse:39 Packaging of pasta. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1084983 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201109113 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

Smile 4 Fair 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Uwe Kanzler, Rosenplätze 15, 59494 SOEST, 
Tyskland (DE) 
Axel Kresin, Hemke 5, 49565 BRAMSCHE, Tyskland 
(DE) 
Christian Reinsch, Klever Strasse 158a, 41464 
NEUSS, Tyskland (DE) 
Frederyk Schikora, Schönfelder Strasse 21, 63456 
HANAU, Tyskland (DE) 
Horst Wahlkamp, Herchenrath 79, 53804 MUCH, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Dental apparatus and instruments, artificial 

limbs, eyes and teeth, false teeth, dental 
implants and dental prostheses. 

Klasse:35 Wholesale services relating to semi-finished 
and finished goods for the manufacture of 
false teeth. 

Klasse:40 Dental technician services, custom 
manufacture and finishing of false teeth. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084996 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201109114 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.15, DE, 302010073268.7/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENERGY SPACE 
(541) Merket er 

et  
Ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, 

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

Klasse:12 Motor vehicles and their parts (included in this 
class). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1085002 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201109116 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Coloplast A/S, Holtedam 1, Trademark Department, 
3050 HUMLEBAEK, Danmark (DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Women's health medical devices for treating 

incontinence and devices for pelvic floor 
reconstruction. 

Klasse:41 Medical training and teaching relating to 
women's health medical devices for treating 
incontinence and devices for pelvic floor 
reconstruction. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085018 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201109119 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of a shaded circle containing a 
sunburst design and a partial arc design; next to the 
shaded circle are the letters "BD" and the word 
"Accuri". 

(730) Innehaver: 
 Becton Dickinson and Co, One Becton Drive, NJ07417 

FRANKLIN LAKES, USA (US) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Laboratory apparatus, namely flow cytometers 
and computer software therefor. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.08 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085022 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201109122 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.05, DE, 30 2011 026 

511.9/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder 
Str. 9, 30165 HANNOVER, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicle tires; solid rubber tires; complete 

wheels; tubes for tires. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085095 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201109140 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.22, DK, VA 2011 00552 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of two arrows and the words 
SEAGO LINE. 

(730) Innehaver: 
 AP Møller - Mærsk A/S, Esplanaden 50, 1098 

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

Klasse:39 Transport, including marine transport, railway 
and truck transport, packaging and storage or 
goods, delivery of goods, cargo loading and 
unloading, freight forwarding, container rental. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1085103 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201109142 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GTRC Services Inc, 5795 Lindero Canyon Road, 
CA91362 WESTLAKE VILLAGE , USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:15 Cases for musical instruments. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085104 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201109143 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GTRC Services Inc, 5795 Lindero Canyon Road, 
CA91362 WESTLAKE VILLAGE , USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:15 Guitars. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085111 
(151) Int.reg.dato: 2010.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201109145 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EAE Elektrik Asansör Endüstrisi Insaat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi, Akçaburgaz Mah. 119. Sk. 
No:10 ESENYURT-ISTANBUL, Tyrkia (TR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Laboratory equipment namely, test tubes, 

beakers, furnaces for laboratory experiments 
and laboratory furniture; electronic 
advertisement boards featuring a neon lamp, 
electronic scoreboards, electronic sliding letter 
boards; apparatus and instruments for the 
transmission or reproduction of sound and 
images, namely, phonograph records, blank 
record disks, blank audio cassettes, blank 
discs for computers, blank optical discs, blank 
CD's for sound or video recording; all kinds of 
photographic cameras, parts of photographic 
cameras and accessories; exposed 
cinematographic films, exposed camera films, 
exposed x-ray films; antennas, satellite dishes, 
satellite receivers, amplifiers and their parts; 
vending machines, ticket vending machines, 
cash dispensers; electronic devices used in 
machines and devices; electronic semi-
conductors, electronic integrated circuits, 
electronic chips for the manufacturer of 
integrated circuits, light switches (light 
sensors), diodes, transistors, circuit boards, 
oscillators, capacitors; communication devices, 
namely, telephones, fax machines, telegraph 
machines, radio telephones, automatic 
telephone exchanges; photocopy machines, 
blueprint apparatus; magnetic cards, weighing 
equipment, namely, scales and balances; 
detectors, (namely, metal detectors, electronic 
imaging apparatus not for medical use, x-ray 
photography devices, other than for medical 
purposes; life saving apparatus, (namely, 
flotation vests, life jackets, life nets, life 
preservers, life-buoys), breathing apparatus for 
divers, namely, rebreathers, compressed air 
bailout units, safety glasses for diver's use, 
safety nets for diver's use; protective clothing, 
protective gloves, protective eyeglasses, 
protective helmets; signal whistles, signaling 
buoys; eyeglasses, sunglasses, contact lenses 
and their containers, eyeglass cases and 
accessories; electric plugs, electric sockets, 
electric junction boxes, electric switches, 
circuit breakers, electrical fuses, lighting 
ballasts, electric control panels, electronic 
controller panel to manage the power, 
movement and functions of an elevators; 
electric connectors and sockets; adaptors for 
use with portable electronic devices and 
battery chargers; electric door bells, alarms 

other than vehicle alarms (namely, burglar 
alarms, fire alarms and smoke alarms); electric 
wires and cables, fiber optic cables used in 
electrics, electronics and telephone lines; 
power supplies (electrical), accumulators 
(batteries), solar cells, uninterruptible power 
supplies; irons, namely, electric and steam 
irons; automotive measuring instruments, 
namely, speedometers, water temperature 
gauges, tachometers; vehicle wheel alignment 
machines; fire engines, fire extinguishers; 
electric welding apparatus including welding 
electrodes, welding helmets, welding masks, 
welding torches, electric powered soldering 
irons; radar, sonar, night vision goggles; 
lightning conductor, lightning arresters; rules 
(measuring instruments); plumb lines; dosage 
dispensers; hair-curlers, electrically heated, 
electric devices for attracting and killing 
insects; satellites for scientific purposes; 
electrolysis apparatus for electroplating 
magnets, decorative magnets; ear plugs. 

Klasse:11 Devices for heating and vapor producing 
installations, stoves (heating apparatus), 
boilers for central heating and natural gas 
installations, gas boilers, burners, heaters, 
heaters for baths, radiators, heat pumps, 
electric water boilers, solar collectors and 
devices; heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels, cookers; climatization and air-
conditioning devices, climatizers, air blowing 
fans, ventilators, air-conditioning apparatus 
including for vehicles; air disinfecting and 
cleaning devices, installations and their parts 
and accessories for residences; refrigerators, 
deep freezers, ice boxes, ice machines and 
devices; electric and gas operated apparatus, 
machines and equipment used in cooking and 
boiling; toasters, bread toasters, deep fryers, 
gridirons, grills, ovens, stoves, corn-poppers, 
autoclaves, coffee and tea machines, water 
boilers (kettles) and their parts; bath tubs, 
bidets, bath installations, shower enclosures, 
urinals (sanitary fixtures) water closets, toilets, 
portable; lavatories, sinks; thermostatic valves 
as parts of heating installations, level 
controlling valves in tanks, regulators and 
regulating accessories for water or gas 
apparatus, whirlpool-jet apparatus for 
automatic watering installations, water-pipes 
for sanitary installations, watering machines for 
agricultural purposes; water softening 
apparatus and installations; water purifying 
apparatus and machines, water purification 
installations, water purifiers, incinerators; 
electric hair-dryers, hand drying apparatus for 
washrooms; skin moisturizing machines, 
tanning apparatus sun beds, solarium devices; 
bedwarmers and blankets, electric, not for 
medical purposes; heating pads and cushions 
for heating, not for medical purposes; electric 
footwarmers; footmuffs, electrically heated; hot 
water bottles; lighters; aquarium filters, 
filtration apparatus integrating a motor device; 
industrial type dryer installations, industrial 
type cooling installations, cooling towers, air 
cooling apparatus; nuclear reactors; burners 
(incandescent), burners (acetylene); 
pasteurizers and sterilizers; electric laundry 
dryers; filters (parts of household or industrial 
installations), industrial type furnaces, heating 
apparatus for defrosting windows of vehicles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085112 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201109146 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.04, KR, 4020110010812 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dorco Co Ltd, 931, Golim-Dong, Cheoin-Gu YONGIN-
SI, KYUNGGI-DO, Sør-Korea (KR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:8 Non-electric razors; razors; razor blades; 

shaving cases; razor cases; kitchen knives; 
scissors for kitchen use. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085158 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201109150 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.20, GB, 2569685 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Astellas Pharma Europe Ltd, Lovett House, Lovett 
Road, TW183AZ STAINES, MIDDLESEX, Storbritannia 
(GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations and substances, 

namely antifungals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1085159 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201109151 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.25, GB, 2570085 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Astellas Pharma Europe Ltd, Lovett House, Lovett 
Road, TW183AZ STAINES, MIDDLESEX, Storbritannia 
(GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations and substances, 

namely antifungals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085160 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201109152 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.20, GB, 2569682 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Astellas Pharma Europe Ltd, Lovett House, Lovett 
Road, TW183AZ STAINES, MIDDLESEX, Storbritannia 
(GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations and substances, 

namely antifungals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085161 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201109153 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.20, GB, 2569690 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Astellas Pharma Europe Ltd, Lovett House, Lovett 
Road, TW183AZ STAINES, MIDDLESEX, Storbritannia 
(GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations and substances, 

namely antifungals. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085176 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201109157 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.18, CH, 614648 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Breitling SA, Schlachthausstrasse 2, case postale 
1132, 2540  GRANGES, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in 

precious metals or coated therewith (included 
in this class), jewelry, precious stones, 
timepieces and chronometric instruments. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085186 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201109158 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mackays Stores Ltd, Caledonia House, 5 Inchinnan 
Drive, Inchinnan Business Park, PA49AF INCHINNAN, 
RENFREWSHIRE, Storbritannia (GB) 

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1085218 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201109162 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.13, GB, 2558475 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Baric Systems Ltd, 21 Holborn Viaduct, EC1A2DY 
LONDON, Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Industrial systems for use in industrial rotating 

machinery, namely, lube, seal and control oil 
systems, namely lube oil consoles, gas seal 
panels, piping, box lubricators, and 
replacement parts therefor; centralized 
lubricators for industrial apparatus; lubricators 
(parts of machines); lubricators for high speed 
spindles. 

Klasse:35 Procurement for others of equipment for use in 
and in connection with lube, seal control oil 
systems, namely heat exchangers, liquid and 
gas filtration equipment, and replacement 
parts for lube, seal and control oil systems; 
procurement of contracts for others relating to 
the sale of lube, seal and control oil systems; 
procurement of goods and services relating 
lube, seal and control oil systems for others. 

Klasse:37 Installation, maintenance, refurbishment, 
repair, servicing and upgrade of lube, seal and 
control oil systems; advisory services relating 
to the installation, maintenance, refurbishment, 
repair, servicing and more upgrade of lube, 
seal and control oil systems. 

Klasse:42 Engineering services, namely technical 
analysis and advisory services relating to lube, 
seal and control oil systems; computer-aided 
engineering services for others; design, 
development, manufacture, and testing of 
lube, seal and control oil systems for others, 
consultancy services relating to engineering of 
lube, seal and control oil systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.09 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085353 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201109188 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Splunk Inc, 250 Brannan Street, 2nd Floor, CA94107 
SAN FRANCISCO, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer hardware; computer server 

software; computer search engine software; 
and instructional manuals in electronic format 
sold as a unit therewith. 

Klasse:16 Printed matter, namely, manuals, white 
papers, books, magazines, newsletters and 
user guides on the subject of information 
technology. 

Klasse:35 Business consulting services. 
Klasse:38 Providing multiple user access to global 

computer networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, 
providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer 
users in the fields of computer operation and 
networking and information technology; 
information transmission services for peer to 
peer networking and file sharing via digital 
communication networks. 

Klasse:41 Educational services, namely, providing 
training, tutorials, classes and seminars in the 
field of computers, computer software and 
computer networks and the development and 
operation of cloud computing networks. 

Klasse:42 Computer software consulting and design 
services for others; computer hardware 
consulting and design services for others; 
technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware, 
software and computer network problems, 
maintenance of computer software; application 
service provider services (ASP), namely 
hosting software applications of others; 
information technology consultation. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1085360 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201109189 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.22, DE, 30 2010 074 

719.6/36 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEVK Rückversicherung 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Re-insurance. 
(730) Innehaver: 

 DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-
Aktiengesellschaft, Riehler Str. 190, 50735 KÖLN, 
Tyskland (DE) 

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

reinsurance with investment business, capital 
management business and financing business. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085370 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201109190 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GTRC Services Inc, 5795 Lindero Canyon Road, 
CA91362 WESTLAKE VILLAGE , USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:15 Stringed musical instruments; accessories for 

stringed musical instruments, namely, strings, 
bows, rosin tuners, stands and cases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085371 
(151) Int.reg.dato: 2010.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201109191 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.04.07, BX, 1200591 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Koninklijke Ten Cate NV, Wierdensestraat 40, 7607GJ 
ALMELO, Nederland (NL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Clothing for protection against accidents, 

irradiation and fire; parts and fittings for 
protective clothing, namely, knee pads and 
elbow pads; special clothing for laboratories; 
protective helmets; fire blankets; workmen's 
protective face-shields; gloves for protection 
against accidents; nets for protection against 
accidents; safety nets and life jackets; shoes 
for protection against accidents, irradiation and 
fire; protection devices for personal use 
against accidents; bullet-proof vests; bullet and 
shrapnel resistant articles of clothing, helmets, 
shoes and gloves; armour plated personal 
protection devices including masks and 
shields; inserts for bulletproof vests; rollers 
(parts) and inkjet cartridges (empty) and toner 
cartridges (empty) for printers, accounting 
machines, invoicing machines, mail sorting 
machines, photo printing machines, photo 
developing machines, photocopiers, money 
counting and sorting machines, automated 
teller machines (ATM), paying machines, 
distribution machines (automatic), ticket 
dispensers, mechanisms for coin-operated 
apparatus, parking meters, taximeters, 
registers, cash registers; systems consisting of 
apparatus and equipment, either or not in 
combination with geotextiles for the continuous 
monitoring, detection, measurement and 
registration as well as warning of expansions 
and other movements and changes of either or 
not with geotextiles reinforced earthworks and 
bottom structures; computer software. 

Klasse:17 Semi-finished plastic products; insulating 
materials; flexible tubes, not of metal; 
insulating fabrics; insulating gloves; plastic 
fibers, not for textile use; synthetic fibers for 
making artificial turf (semi-manufactured); 
semi-processed synthetics in the form of 
granules; synthetic yarns for making artificial 
turf; packing (stuffing) materials of synthetic 
fabrics; sheets, laminated and panels of 
synthetics in extruded form for use in 
manufacture; sheet materials of synthetic 
fibers, not included in other classes; synthetics 
in extruded form for use in manufacture, 
namely composite materials for the space and 
aerospace industry, armour plating, the oil and 
gas market, automotive applications, the radar 
and telecommunication market and for 
industrial applications; filtering materials (semi-
processed plastic materials); padding 
materials of rubber or plastics; padding, 

stuffing and infilling materials (synthetic 
granules) for artificial turf mats and artificial turf 
fields. 

Klasse:19 Building materials, not of metal; rigid pipes, not 
of metal for building; drain pipes, not of metal; 
sheets and panels of synthetics, for building; 
fabric, non-wovens and textile products for 
building purposes and for landscaping, either 
or not in the context of agriculture and/or water 
management; geotextiles; tubular bodies or 
bodies in the form of sacks made of textiles or 
synthetics for use in road and hydraulic 
construction; synthetic composite materials for 
use in armouring; sheet materials of synthetics 
for building; transportable buildings, not of 
metal; buildings, not of metal; synthetic 
granules (building materials); fencing, not of 
metal, also for use in aquaculture. 

Klasse:22 Textile fibers; raw fibrous textile materials; 
tents; tent awnings; covers for camouflage; 
marquees of textile; plastic fibers for textile 
use; cords, ropes, nets, awnings, tarpaulins, 
sacks (not included in other classes); padding 
and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); sacks of textiles and other textile 
goods including non-wovens (textile) for 
packaging; sacks for the transport and storage 
of materials in bulk. 

Klasse:23 Yarns; spun thread; plastic or rubber threads 
for textile use. 

Klasse:24 Textiles and textile goods (semi-finished 
products) not included in other classes; awning 
fabric; tent fabric; non-wovens (textile); plastic 
material (substitute for fabrics); filtering 
materials of textile; labels of cloth; textiles for 
the manufacture of bullet-proof vests and 
protective helmets, clothing and shoes. 

Klasse:27 Artificial turf; mats; carpets, floor mats and 
linoleum; backing for artificial turf mats; 
artificial turf mats; underlay for artificial turf 
fields; shock absorbing mats and underlay. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085384 
(151) Int.reg.dato: 2011.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201109192 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.30, BX, 1207449 
(540) Gjengivelse av merket: 

JAN DE NUL 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Dredging and Maritime Management SA, 34-36, Parc 
d'Activités Capellen, 8308 CAPELLEN, Luxembourg 
(LU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 

or water; boats; ships' hulls, boat hooks; 
steering gears for ships; disengaging gear for 
boats; masts for boats; inclined ways for boats; 
screw-propellers for boats; oars; ferry boats; 
ships; dredgers (boats); maritime vessels and 
land vehicles mainly used in dredging 
operations; dredgers (boats); engines for land 
vehicles. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; book-keeping; 
drawing up of statements of accounts; 
demonstration of goods; updating of 
advertising material; administrative 
management of building companies and sale 
of building materials; retailing and marketing 
assistance services for the wholesale of 
building materials, lifting apparatus, cranes 
and civil engineering equipment, vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
of boats, ships' hulls, boathooks, steering gear 
for ships, disengaging gear for ships, masts for 
ships, inclined ways for ships, screw-propellers 
for ships, oars, ferry boats, ships, dredgers 
(boats), maritime vessels and land vehicles 
mainly used for dredging operations, dredgers; 
administrative management of building 
products, namely administrative processing of 
purchase orders, invoicing and financial 
statement analysis, price comparison services, 
cost-price analysis, marketing studies, 
compilation and systemization of data into 
computer databases; administrative services in 
connection with operating installations 
intended for removing underwater sediment; 
administrative preparation of dredging works, 
namely office functions, business assistance 
and preparing price offers. 

Klasse:37 Construction; repair; installation services; 
dredging works; backfilling of earth; pipeline 
installation; maintenance of oil change 
stations; laying of railway tracks; carrying out 
demolition work; demolition and removals 
using explosives; carrying out building 
construction for water pipes; extracting sand 
and gravel, as part of clean-up work for marine 
soils and subsoils; carrying out and 
supervising the building of roads, tunnels and 
water supply systems; foundation laying; 
construction work, also for stabilizing coasts 
and banks; dredging, ballasting (building roads 
and railway tracks) and lifting work; 
construction, repair and installation of 
constructions at sea; pipeline installation; 
moving of earth; construction of installations 
intended for eliminating underwater sediments; 
shipbuilding and maintenance and repair of 
ships and boats; dredging and maintenance 
and repair of dredging vessels and equipment; 
purification and dredging of soils and subsoils; 
preparing reports about the dredging and 
purification of soils and subsoils; preparing 

reports relating to ground cleaning. 
Klasse:39 Transport; packaging and storage of goods; 

boat storage; boat rental; transport by ship; 
salvage of ships; salvage of ships; transport 
and storage of sludge, sand and gravel; 
transport of sludge and sand by pipeline; 
transport; storage of goods; transporting gas 
and liquids, also by pipeline; transport, storage 
and collecting (transport) of waste and building 
materials, including sludge, underground water 
and waste water; hauling; transportation 
information; vehicle rental; rental of trucks; 
rental of means of transport for building 
materials. 

Klasse:40 Treatment of materials; treating, cleaning and 
recycling soil; treating, purifying and 
disinfecting water and sludge; converting 
sludge into manure (treatment of materials); 
destruction of waste; material treatment 
information; crushing and recycling of building 
materials; custom assembling of materials for 
others; underwater disposal of sediments 
(waste treatment); purification of soils and 
subsoils (treatment of materials); preparing 
reports on subsoils; preparing reports on soil 
treatment and recycling, on treating, purifying 
and disinfecting water and sludge, and on 
transforming sludge into fertilizer and 
destroying waste. 

Klasse:42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computers and software; 
engineering; technical consulting carried out 
by engineers, especially technical project 
studies in the fields of building construction, 
soil purification and dredging of water; 
construction consulting; soil prospecting; 
designing architectural and hydraulic projects; 
planning the laying of foundations, and 
dredging, backfilling, coastal protection and 
bank strengthening works (services provided 
by civil engineers); engineering; technical 
research; consulting on building construction; 
development of installations intended for 
eliminating underwater sediments; studies and 
analyses relating to technical projects on 
treating, cleaning and recycling soil, on 
treating, purifying and disinfecting water and 
sludge, on transforming sludge into fertilizer 
and on destroying waste; materials testing; 
technical studies and analyses in the fields of 
building construction and purifying soils and 
subsoils, at sea or on land, (engineers' 
services) to be used in the development of 
projects relating to dredging operations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085401 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201109193 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.22, EM, 009618869 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heinz Kapraun Ledermoden GmbH & Co KG, 
Hasselstr. 1, 63762 GROSSOSTHEIM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Leather and imitations of leather and goods 

made from these materials and not included in 
other classes, in particular travelling bags and 
handbags, and trunks and travelling bags. 

Klasse:25 Clothing, footwear and headgear, in particular 
belts and collar protectors, including knitted 
parts for clothing. 

Klasse:35 Retail services in relation to leather and 
imitations of leather and goods made from 
these materials, in particular travelling bags 
and handbags, and trunks and travelling bags, 
clothing, footwear and headgear, in particular 
belts and collar protectors, including knitted 
parts for clothing. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085402 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201109194 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.01, US, 85188259 

2010.12.01, US, 85188338 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Briggo LLC, 2709 Pecos Street, TX78703 AUSTIN, 
USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Kiosks and vending machines comprising 

interactive computers, computer hardware, 
computer peripherals, computer operating 
software, and mechanical components and 
mechanisms for use in making, filtering, 
processing, and dispensing beverages; 
automatic vending machines; coin-operated 
vending machines; vending machines. 

Klasse:30 Coffee; coffee beans; roasted coffee; ground 
coffee; prepared coffee and coffee-based 
beverages; coffee flavourings; tea; beverages 
made of tea; beverages with a tea base; chai 
tea; iced tea; tea-based beverages; tea-based 
beverages with fruit flavoring; hot chocolate. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1085409 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201109195 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gigamon LLC, 598 Gibraltar Drive, CA95035 
MILPITAS, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer network access hardware and 

software for use in operating network access 
switches. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085410 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201109196 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GTRC Services Inc, 5795 Lindero Canyon Road, 
CA91362 WESTLAKE VILLAGE , USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Audio products, namely, audio speakers, 

amplifiers, tuners, receivers, microphones, and 
audio signal processors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085411 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201109197 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALLORA 
(541) Merket er et Ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Applicant's understanding is that the word "ALLORA" 
means, in the Italian language, "then" or "well then". 

(730) Innehaver: 
 GTRC Services Inc, 5795 Lindero Canyon Road, 

CA91362 WESTLAKE VILLAGE , USA (US) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:15 Musical instruments. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085413 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201109198 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GTRC Services Inc, 5795 Lindero Canyon Road, 
CA91362 WESTLAKE VILLAGE , USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:15 Musical stringed instruments, namely guitars, 

basses, banjos, ukeleles and mandolins. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085414 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201109199 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.23, DE, 30 2011 017 

287.0/01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Chemicals used in industry, in particular 

additives to and preparations for improving solid 
and liquid motor fuels and solid and liquid 
lubricants. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085417 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201109200 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.15, IE, 2011/00484 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASSEVITA 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Word mark. 
(730) Innehaver: 

 Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park 
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceuticals. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1085419 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201109201 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.17, JP, 2011-042374 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kowa Company Ltd, 6-29, Nishiki 3-chome Naka-ku, 
460-8625 NAGOYA-SHI, AICHI, Japan (JP) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Electric lamps; and other lighting apparatus, 

namely, electric lighting fixtures, lamps, LED 
lighting fixtures. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085429 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201109202 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.13, EM, 009656059 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boge & Co Maschinenhandelsgesellschaft GmbH & Co 
KG, Otto-Boge-Str. 1-7, 33739 BIELEFELD, Tyskland 
(DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Compressors; compressors with converters for 

reducing the oil content in compressed gases; 
compressors with catalytic converters for 
reducing the oil content in compressed gases; 
converters for reducing the oil content in 
compressed gases (machine parts); catalytic 
converters, in particular for reducing the oil 
content in compressed gases (machine parts). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 



internasjonale varemerkeregistreringer 2011.12.19 - 51/11

 

103 
 

(111) Int.reg.nr: 1085434 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201109203 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

merket: 
 ALKONOST 

(730) Innehaver: 
 Alconost LLC, 24, Shchepkina street, 129090 

MOSKVA, Russland (RU) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Aperitifs; arrack [arak]; brandy; wine; piquette; 
whisky; vodka; gin; digesters [liqueurs and 
spirits]; cocktails; liqueurs; alcoholic 
beverages, except beer; alcoholic beverages 
containing fruit; spirits [beverages]; distilled 
beverages; mead [hydromel]; peppermint 
liqueurs; bitters; rum; sake; cider; rice alcohol; 
alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; 
alcoholic essences. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085446 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201109208 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.01, CH, 617080 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1085448 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201109209 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.28, IT, MI2011C004574 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

Kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "Magri" in black with 

colored curved lines over its right part. 
(730) Innehaver: 

 Gold Plast SpA, Via Campi Maggiori 27/A, 21051 
ARCISATE (VARESE), Italia (IT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:8 Hand tools and implements (hand operated); 

cutlery; side arms; razors. 
Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers; 

combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085454 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201109210 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.01, DE, 30 2011 012 

343.8/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 
INGELHEIM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085469 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201109213 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Locatus BV, Pelmolenlaan 10, 3447GW WOERDEN, 
Nederland (NL) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; 
printed matter, plans and brochures. 

Klasse:35 Business management, business 
administration, office functions; providing 
information about retail outlets and retail 
organizations through automated databases. 

Klasse:42 Computer programming. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085494 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201109215 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of the graphical and literal elements; the 
graphical elements include the image of sweets near to the 
filled glass and cherry fruits; the word combination 
ROSHEN MONTERINI is executed by an original font; the 
word ROSHEN is located on the original ribbon; below 
there is the word MONTERINI in yellow letters. 

(730) Innehaver: 
 Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia Roshen, 

vul. Pavla Usenka, 8, 02105 KIEV, Ukraina (UA) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:30 Candies. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1085496 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201109216 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.19, LI, 61205/2010 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OC Oerlikon Balzers AG, Iramali 18, 9496 BALZERS, 
Liechtenstein (LI) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Surface coatings and thin layers from ceramic 

materials (or substances) like aluminium 
chrome nitride vacuum applied on substrates. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085516 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201109217 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leif Schmidt, Zesenstrasse 1, 22301 HAMBURG, 
Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:21 Brushes, articles for cleaning purposes, steel 

wool, household and kitchen utensils (as 
included in this class). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085520 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201109218 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.16, JP, 2011-018841 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome, 
Ohta-ku, 146-8501 TOKYO, Japan (JP) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Photographic instruments and apparatus; 

cinematographic instruments and apparatus; 
optical apparatus and instruments; 
telecommunication devices and apparatus; 
electronic machines, apparatus and their parts; 
downloadable image files; computer software 
for controlling medical X-ray machines; 
computer software for processing X-ray image; 
computer software for medical machines and 
apparatus. 

Klasse:10 Medical machines and apparatus and their 
parts and accessories; medical X-ray 
apparatus and their parts and accessories. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085538 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201109311 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.08, GB, 2558057 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wolsey Ltd, 2 New Star Road, LE49JD LEICESTER, 
Storbritannia (GB) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods 

made of these materials not included in other 
classes; trunks and travelling bags; bags; 
umbrellas; parasols; boot bags; holdalls; 
wallets; purses; credit card holders; cheque 
book holders; dog leads and chokers; and 
walking sticks; pouches, backpacks, satchels; 
briefcases; rucksacks; suitcases; school bags; 
hand bags; travelling bags; straps; shoulder 
belts for bags; key cases; travel bags and 
leather travel sets; jewellery rolls; attaché 
cases; bum bags, sports bags, leather 
envelopes and pouches, valises, boxes of 
leather and leather board, vanity cases, credit 
card cases of leather; animal skins; hides; 
leather shoulder belts; cases, namely, leather 
cases, make up cases, overnight cases, 
travelling cases, beauty cases, attache cases 
and portfolio cases; garment bags for travel; 
handbag frames; leather handles for bags; hat 
boxes for storage purposes; shoulder belts, 
straps and thongs made from leather or from 
imitations of leather; leather leads and 
leashes; luggage; non fitted cosmetic bags 
and cases; non fitted wash bags. 

Klasse:25 Articles of clothing, footwear and headwear; 
belts (clothing); articles of outerwear; 

underwear; lingerie; coats; clothing of leather 
and of imitations of leather; jackets; trousers; 
skirts; shirts; smocks; dresses; suits; articles of 
knitwear; T-shirts; sweaters; sweatshirts; 
sports clothing; sports hats; sports footwear; 
sports shoes; gymnastic clothing; beach 
clothes; beach shoes; bathing suits and 
bathing trunks; dressing gowns and bath 
robes; clothes for babies; costumes; earmuffs; 
stoles; gloves; headbands; hosiery; leggings; 
ties; pyjamas; ready-made clothing; saris; 
scarves and shawls; shirts; stockings; sun 
visors; swimsuits; tights; togas; uniforms; 
waistcoats; waterproof clothing; wristbands. 

Klasse:35 The bringing together for the benefit of others 
of a variety of goods enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods 
namely, perfumery, soaps, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, face 
powder, face creams, toilet soap, eyebrow 
pencils, eyelash colouring, rouge, cold cream, 
talcum powder, solid and liquid brilliantine, 
lipsticks, eau-de-Cologne, toilet waters, 
astringent lotions, astringent cream, sun-tan 
oil, nail polish, nail polish remover, skin 
creams, makeup remover, beauty masks, 
cosmetic preparations for baths, cosmetic 
creams, cosmetic preparations for skin care, 
preparations for face, body and hair, 
antiperspirants and deodorants for personal 
use, spectacles (optics), spectacles, 
eyeglasses and sunglasses, frames, lenses, 
cases, cords and neck chains for spectacles, 
eyeglasses and sunglasses, contact lenses, 
contact lens containers, goggles for sport, 
binoculars, compasses, jewellery and imitation 
jewellery, jewel cases of precious metal, shoe 
ornaments of precious metal, key holders, 
watches, clocks, alarm clocks, stopwatches, 
chronographs, chronometers, chronoscopes, 
sundials, earrings, hat ornaments of precious 
metals, badges of precious metal, belt 
ornaments of precious metal, pins, tie pins, 
medals, necklaces, rings, anklets, amulets, 
brooches, ornamental pins, charms, tie clips, 
bracelets, cuff links, packaging and wrapping 
paper, stencils, artists materials, instructional 
and teaching materials (other than apparatus), 
tablecloths, napkins, handkerchiefs, posters, 
leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, trunks and travelling 
bags, bags, umbrellas, parasols, boot bags, 
holdalls, wallets, key fobs, purses, credit card 
holders, cheque book holders, dog leads and 
chokers, shooting sticks and walking sticks, 
pouches, backpacks, satchels, briefcases, 
document portfolios, laptop carry cases, carry 
cases and/or pouches for laptop computers, 
notebooks and memory sticks, rucksacks, 
suitcases, school bags, hand bags, travelling 
bags, straps, belts, key cases, travel 
accessories, jewellery rolls, attaché cases, 
bum bags, sports bags, leather envelopes and 
pouches, valises, boxes of leather and leather 
board, vanity cases, passport cases, credit 
card cases, ticket folders, business card 
cases, animal skins, hides, leather shoulder 
belts, cases, namely, leather cases, make up 
cases, overnight cases, travelling cases, 
beauty cases, attache cases and portfolio 
cases, garment bags for travel, handbag 
frames, leather handles for bags, hat boxes, 
shoulder belts, straps and thongs made from 
leather or from imitations of leather, leather 
leads and leashes, luggage, non fitted 
cosmetic bags and cases, non fitted wash 
bags, glasses cases, cool bags, wash bags, 
articles of clothing, footwear and headwear, 
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belts (clothing), articles of outerwear, 
underwear, lingerie, coats, clothing of leather 
and of imitations of leather, jackets, trousers, 
skirts, shirts, smocks, dresses, suits, articles of 
knitwear, T-shirts, sweaters, sweatshirts, 
sports clothing, sports hats, sports footwear, 
sports shoes, gymnastic clothing, beach 
clothes, beach shoes, bathing suits and 
bathing trunks, dressing gowns and bath 
robes, clothes for babies, costumes, earmuffs, 
stoles, gloves, headbands, hosiery, leggings, 
ties, pyjamas, ready-made clothing, saris, 
scarves and shawls, shirts, stockings, sun 
visors, swimsuits, tights, togas, uniforms, 
waistcoats, waterproof clothing, wristbands, 
pillows, duvets, cushions, bedding, house-hold 
or kitchen utensils and containers, combs and 
sponges, brushes, brush-making materials, 
articles for cleaning purposes, articles made of 
ceramics, glass, porcelain or earthenware, 
electric and non-electric toothbrushes, bath 
brushes, boot brushes, brushes for cleaning 
footwear, toothbrushes, shaving brushes, hair 
brushes, clothes brushes, nail brushes, 
brushes for cleaning golf shoes and golf clubs, 
manicure brushes, shoe brushes, shoe horns, 
tooth picks, tooth pick boxes not made of 
precious metal, dental floss, plastic material as 
a substitute for fabric, table sets, table linen, 
table runners, furniture coverings of fabric, wall 
hangings of textile, blankets, quilts, duvets and 
duvet covers, sheets, pillow cases, bed 
valances, bed-covers, table cloths (not of 
paper), table mats (not of paper), napkins of 
textile, linen fabrics, fabric wall coverings, 
curtains, curtain holders of textile material, 
cushion covers, door curtains, curtains, sofa 
covers, chair covers, towels, face cloths, toys, 
games and playthings, sports equipment and 
accessories, golf clubs, golf balls, golf bags 
with or without wheels, divot repair tools (golf 
accessories), golf gloves, golf tees, golf ball 
markers, golf club head covers, game 
simulators, bags for balls and bats, in a 
department store, supermarket, retail clothes 
store, retail shoe store, retail jewellery store or 
through a television shopping channel, mail 
order catalogue and via the Internet. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1085539 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201109312 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WhatsApp Inc, 3561 Homestead Road #416, CA95051 
SANTA CLARA, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Instant messaging software; file sharing 

software; communications software for 
electronically exchanging data, audio, video, 
images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication networks; 
computer software for processing images, 
graphics, audio, video, and text. 

Klasse:38 Telecommunication services, namely, data 
transmission and reception services via 
telecommunication networks; electronic 
exchange of voice, data, audio, video, text and 
graphics accessible via computer and 
telecommunication networks; instant 
messaging services; mobile phone 
communication services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085547 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201109316 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

merket: 
 RUBLEVKA 

(730) Innehaver: 
 IP Worldwide Establishment, Pflugstrasse 10 , 9490 

VADUZ, Liechtenstein (LI) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks 
and fruit juices; table waters; kvass [non-
alcoholic beverages]; lemonades; non-
alcoholic honey-based beverages; non-
alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, 
non-alcoholic; orgeat; syrups for lemonade; 
tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; 
beer wort; malt wort; sherbets [beverages]. 

Klasse:33 Arak [arrack]; brandy; wine; whisky; vodka; 
gin; peppermint liqueurs; bitters; rum; sake; 
cider. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085549 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201109319 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.01, DE, 30 2011 012 

350.0/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 
INGELHEIM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1085554 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201109320 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.01, DE, 30 2011 012 

348.9/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 
INGELHEIM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085555 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201109321 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.01, DE, 30 2011 012 

347.0/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 
INGELHEIM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085561 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201109323 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of a "mobius strip" triangle of swirled 
spring green and sage green and hunter green 
centered above the word "ALLOS" in black which is 
centered above the word "THERAPEUTICS" in gray. 

(730) Innehaver: 
 Allos Therapeutics Inc, 11080 Circle Point Road, Suite 

200 , CO80020 WESTMINSTER, USA (US) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Pharmaceutical preparations for the treatment 
of cancer. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085582 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201109327 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.12, US, 85175774 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NovaShunt AG, Baarerstrasse 10, 6304 ZUG, Sveits 
(CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Insertable and implantable medical devices, 

namely, battery powered pumps, shunts, 
catheters and valves, for use with hardware 
and software in support thereof, available as a 
unit or separately and parts thereof. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1085603 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201109330 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.22, DK, VA 2010 03476 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Odder Barnevognsfabrik A/S, Ballevej 7, 8300 ODDER, 
Danmark (DK) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Chemical for use in textile impregnating and 

textile cleaning. 
Klasse:12 Baby carriages, adapted covers for baby 

carriages, hoods for baby carriages, 
pushchairs, covers for pushchairs, hoods for 
pushchairs, frames for baby carriages, frames 
for pushchairs, sunscreens adapted for baby 
carriages and pushchairs, rain covers adapted 
for baby carriages and pushchairs, nets 
adapted tor baby carriages and pushchairs, 
mosquito nets adapted for baby carriages and 
pushchairs, carrycots for baby carriages and 
pushchairs, baby carriages harnesses; 
umbrellas and parasols adapted for baby 
carriages and pushchairs. 

Klasse:18 Bags, baby changing bags, baby carriers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085614 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201109332 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark contains the word "DIMA" in Arabic and in 
English. 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 DIMA. 
(730) Innehaver: 

 Kapci Coatings (Mohamed Ahmed El Sayed & 
Partners), Port Said Governorate Industrial Zone, El 
Raswa PORT SAID, Egypt (EG) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; natural resins, raw; metals 
in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085648 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201109333 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.24, DE, 30 2011 011 

517.6/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 
INGELHEIM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1085649 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201109334 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.12, DE, 30 2011 014 

907.0/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 eterna Mode GmbH, Medienstrasse 12, 94036 
PASSAU, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:24 Woven fabrics and textiles included in this 

class; bed and table covers; bed linen, table 
linen, towels, curtains and net curtains, bath 
linen. 

Klasse:25 Clothing, in particular blouses and shirts; 
footwear; headgear. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085663 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201109336 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GTRC Services Inc, 5795 Lindero Canyon Road, 
CA91362 WESTLAKE VILLAGE , USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:15 Musical instruments and accessories, namely, 

guitar and electric bass stands. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1085677 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201109337 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.22, DE, 30 2010 075 

278.5/44 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOV-EO Systems 
(541) Merket er et  Ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Simone Waldner, Rottenbuchweg 15, 39100 BOZEN, 
Italia (IT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Medical devices and apparatuses, in particular 

devices for therapy and rehabilitation; parts 
and accessories for the aforementioned 
products (as far as contained in this class). 

Klasse:44 Medical services; renting of medical devices 
and apparatuses, in particular of devices for 
therapy and rehabilitation. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1085811 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201109355 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.11, FR, 11/3822555 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013 PARIS, 
Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Chemicals for use in manufacture of 

pharmaceutical and cosmetic products. 
Klasse:3 Non-medicated products for skin hygiene, care 

and treatment; personal hygiene products; 
cosmetic products; soap; dentifrices. 

Klasse:5 Pharmaceutical and veterinary products, 
prescription or non-prescription, sanitary 
products for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, chemical 
preparations for medical or pharmaceutical 
purposes, vaccines, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for dental 
fillings and dental impressions; disinfectants; 
vitamins, vitamin-based preparations; health 
food products and herbal remedy products 
included in this class; beverages and foods for 
medicinal purposes, food supplements and 
additives for medicinal purposes; mineral food 
supplements for medicinal purposes, 
nutritional supplements, preparations made 
with plants, all for medicinal purposes; 
products made with plants and plant extracts 
for medicinal purposes; preparations for 

making dietetic beverages or medicated 
beverages; medicinal products; chemical 
preparations for medicinal purposes; 
substances for medicinal purposes, medicated 
candy and confectionery for medicinal 
purposes, pharmacological preparations for 
skin care. 

Klasse:9 Contact lenses; spectacles; computer software 
in the field of health; video and audio 
cassettes, CD-ROMs in the field of health, 
medical imaging software. 

Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, 
eyes and teeth, orthopedic articles; suture 
materials; medical imaging apparatus. 

Klasse:16 Printed matter; printed matter, newspapers, 
magazines, journals, periodicals, pamphlets, 
books, posters, in connection with the field of 
health. 

Klasse:35 Business management services, in directing or 
managing companies and business 
development in the field of health, advisory 
services in business strategy in the field of 
health, product distribution and promotional 
material services in the field of health, 
arranging sales promotion advice programs in 
the field of health. 

Klasse:38 Telecommunications. 
Klasse:40 Treatment of materials. 
Klasse:41 Teaching and training in the field of health, 

organization of seminars, conferences and 
congresses in the field of health; publishing of 
journals, books and manuals and broadcasting 
of digital media for information or training 
purposes in the field of health. 

Klasse:42 Scientific and technological services, namely 
chemical research, biological and 
pharmaceutical research, design and 
development of computer software for 
databases, all in the field of health, clinical 
studies. 

Klasse:44 Medical services; veterinary services; hygienic 
and beauty care, consulting in the field of 
pharmacy and health, awareness raising and 
information programs in the field of health. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.14 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1086101 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201109409 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of the letter "G" formed by curved lines 
wrapped around each other, each shaped from a narrow 
pointed end to a wider end, over the term, "GIGAMON" in 
stylized form. 

(730) Innehaver: 
 Gigamon LLC, 598 Gibraltar Drive, CA95035 MILPITAS, 

USA (US) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer network access switches; software for 

use in operating computer network switches. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.12 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1086496 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201109588 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.17, JP, 2011-019160 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Toylogic Inc, 3F Mac Building, 2-12-9 Iidabashi, 
Chiyoda-ku, 102-0072 TOKYO, Japan (JP) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer game programs; downloadable 

computer game programs; computer programs 
used for entertainment software except game 
software; downloadable computer programs 
used for entertainment software except game 
software; computer programs for development 
of games; downloadable computer programs 
for development of games; computer programs 
for social network system; downloadable 
computer programs for social network system; 
computer programs for education purposes; 
downloadable computer programs for 
education purposes; computer programs for 
business use; downloadable computer 
programs for business use; game programs for 
cellular phones; downloadable game programs 
for cellular phones; entertainment software for 
cellular phones except game software; 
downloadable entertainment software for 
cellular phones except game software; 
electronic circuits, magnetic cards, ROM-
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and all 

featuring recorded game programs for 
personal computers; consumer games 
adapted for use with an external display 
screen or monitor; recorded consumer video 
game programs; downloadable game 
programs for consumer video games; 
electronic circuits, magnetic cards, CD-ROMs, 
DVD-ROMs, ROM-cartridges, and all featuring 
recorded game programs for consumer video 
games; game programs for hand-held games 
with liquid crystal displays; downloadable 
game programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; electronic circuits, 
magnetic cards, CD-ROMs, DVD-ROMs, 
ROM-cartridges, all recorded with computer 
game programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; arcade games adapted 
for use with an external display screen or 
monitor; recorded compact discs; 
downloadable music files; downloadable 
image files; recorded video discs and video 
tapes; electronic publications. 

Klasse:41 Providing information of games using 
communication network by an electronic 
computer terminal; providing information of 
games using communication network by a 
cellular phone; providing information of games 
using communication network by hand-held 
games with liquid crystal displays; providing 
games using communication network by an 
electronic computer terminal; providing games 
using communication network by a cellular 
phone; providing games using communication 
network by hand-held games with liquid crystal 
displays; providing consumer games adapted 
for use with an external display screen or 
monitor offered through an electric 
communication network; organization of 
entertainment (excluding movies, shows, 
plays, musical performances, sports, horse 
races, bicycle races, boat races and auto 
races); providing electronic publications and 
information on the electronic publications; 
musical composition on commission; online 
entertainment namely providing image, video, 
sound or music data using communication 
network; online entertainment namely 
providing image, video, sound or music data 
using communication by a hand-held 
information terminal; online entertainment 
namely providing image, video, sound or 
music data using communication network by 
consumer video games. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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(111) Int.reg.nr: 1086512 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201109592 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.23, DE, 30 2010 075 

352.8/14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Edelmetall-Service GmbH & Co KG, Gewerbering 29b, 
76287 RHEINSTETTEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:14 Precious metals, platinum metals, gold, silver 

as well as their alloys, unwrought or semi-
wrought, also in the form of single or 
interconnected ingots of the same or of 
different denominations, coins, uncoined or 
coined sheets or plates, films, bands, wires, 
meshes and nets, tubes and pipes, stakes and 
rods, profiles, strips of coins, blanks, pellets of 
precious metals and semi-finished goods of 
this materials, as far as comprised in this 
class. 

Klasse:35 Services of retail, wholesale, online store or 
catalogue selling for the goods precious 
metals, platinum metals, gold, silver as well as 
their alloys in any form and for any purposes. 

Klasse:40 Treatment of precious metals such as casting 
or coining; recycling of metals, in particular of 
precious metals; refining and separation of 
precious metals as well as reprocessing of 
components and residues. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2011.12.13 

(450) Kunngjøringsdato:  2011.12.19 
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Ansvarsmerker 
 
(111) Reg.nr.: 262941 
(151) Reg.dato.: 2011.12.09 
(210) Søknadsnr.: 201113433 
(220) Inndato: 2011.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Geir Normann Pettersen, Hagebyveien 35, 1726 
SARPSBORG, 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.: 1044574 
(210) Søknadsnr.: 201008111 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2010.08.12 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Pauly GmbH & Co Friedrichsdorfer Zwieback- u 
Nahrungsmittelwerke KG, Bahnhofsweg 14, 35096 
WEIMAR, DE 

 Innsiger: 
 KiMs Norge AS, Sandakerveien 56, 0401 OSLO, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Helen Engebrigtsen, c/o Orkla, Postboks 423 Skøyen, 

0213 OSLO, NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261206 
(210) Søknadsnr.: 201101270 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2011.09.05 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Top Temp Holding AS, Strandgata 19, 0152 OSLO, NO
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Randstad Holding NV, Diemermere 25, 1112TC 

DIEMEN, NL 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261209 
(210) Søknadsnr.: 201102878 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2011.09.05 

(540) Gjengivelse av merket 

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

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

(750) Innehavers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS , Postboks 1570 Vika,0118 

OSLO, NO 
 Innsiger: 
 adidas AG, Postfach 1120, 8552 

HERZOGENAURACH, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

NO 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 261369 
(210) Søknadsnr.: 201103439 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 2011.09.12 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke 
(730) Innehaver: 

 Reebok International Ltd, 4th Floor, 11/12 Pall Mall, 
SW1Y5LU LONDON, GB 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes,5817 BERGEN, 

NO 
 Innsiger: 
 Regatta AS, Borgundfjordv. 80, 6017 ÅLESUND, NO 
 Innsigers fullmektig: 
 Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS, Rådhusgt 

5B, 0151 OSLO, NO 
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 34, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
(111) Reg.nr.: 167255 
(151) Reg.dato.: 1995.03.16 
(180) Reg. utløper: 2015.03.16 
(210) Søknadsnr.: 19930192 
(220) Inndato: 1993.01.15 
(300) Prioritet: Ingen 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

ROCK´N BLUE 
(541) Merket er et  ordmerke 
(571) Beskrivelse av merket: 

 ROCK´N BLUE 
(730) Innehaver: 

 Saki AB, SE-233 00 Svedala, SE 
(740) Fullmektig: 

 Awapatent AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, SE 
(450) Kunngj. reg. dato: 1995.04.18 
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer hvor Norge er 
utpekt. 
 
(111) Reg.nr.: 0770661 
(210) Søknadsnr.: 200115393 
(151) Reg.dato: 2001.09.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2011.09.04 

(220) Inndato: 2001.12.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLIBRI 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Societe Nouvelle Colibri Patisseries, 2 Route de 

Marennes, 17800 PONS, FR 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:5 Meat, fish, mollusks, crustaceans, poultry and game; 

meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; dairy products; 
edible ice; bread, pastry and confectionery, including 
their base products and intermediate products; 
cereal preparations, honey; chocolate, chocolate 
items and sugar confectionery; cocoa, sugar; 
preparations, creams and desserts essentially made 
with edible ice and/or chocolate and/or articles of 
chocolate and/or sugar confectionery and/or coffee 
and/or cocoa and/or sugar; all aforesaid products 
also in the form of low-calorie and dietetic foodstuffs 
also for medical purposes.  

Klasse:30 Edible ice; bread, pastry and confectionery, including 
their base products and intermediate products; 
cereal preparations, honey; chocolate, chocolate 
items and sugar confectionery; cocoa, sugar; 
preparations, creams and desserts essentially made 
with edible ice and/or chocolate and/or articles of 
chocolate and/or sugar confectionery and/or coffee 
and/or cocoa and/or sugar.  

 
(450) Kunngjort dato: 2011.12.19 
 
 
(111) Reg.nr.: 0779228 
(210) Søknadsnr.: 200205166 
(151) Reg.dato: 2001.12.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2011.12.20 

(220) Inndato: 2002.05.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Innehaver: 
 Turner Broadcasting System Europe Ltd, 16 Great 

Marlborough Street, W1F7HS LONDON, GB 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:9 Optical, photographic and film apparatus and 

instruments, including binoculars and binocular 

cases, telescopes, microscopes, periscopes, 
cameras, film slide projectors, batteries, flashlights 
(included in this class), lanterns, flash lighting 
apparatus for cameras, magnifying glasses; 
scientific apparatus and instruments; automatic 
vending machines; calculating machines; data 
processing equipment and computers, and 
peripherals therefor; computer software as far as 
included in Class 9; prerecorded and unrecorded 
audio and/or video carriers (except unexposed films) 
and data carriers, especially video and audio tapes, 
cassettes, discs and records; apparatus for 
recording, producing, projecting, transmission and 
reproduction of sound and images including visual 
images and motion pictures; electronic games as far 
as included in Class 9; measuring apparatus and 
instruments including measuring tapes, rulers, 
thermometers, compasses; apparatus and 
instruments for telecommunication especially radios, 
televisions, transceivers and telephones; signalling 
and checking (supervision) apparatus and 
instruments including alarms, signalling bells, signal 
and warning lights and devices, reflecting discs and 
strips for wear, warning triangle and other vehicle 
breakdown signs; magnetic data carriers; 
photographic slides; glasses, eyeglasses, 
sunglasses, antiglare glasses, swim goggles, swim 
masks; water diving apparatus, snorkel tubes; 
magnets.  

Klasse:16 Paper, cardboard (carton), paper goods and 
cardboard goods, included in this class; stationery, 
boxed and individual sheets, memo boards, bulletin 
boards, folders, files, packaging materials, in 
particular containers, boxes, bags, advertising 
materials and adhesives, letters, numbers, signs and 
figures, printed periodicals, photographs, posters, 
transfers (decalcomanias); printed matter, printed 
reproductions, in particular lithograph prints, 
pictures, paintings, painting canvas, books, annuals, 
catalogues, calendars, display albums, diaries; 
bookbinding materials; artists' materials, in particular 
crayons, paint brushes, materials for modelling or 
moulding, writing and drawing instruments, in 
particular pens, pencils, markers, erasers, rulers, 
compasses; printing blocks; printers' books, 
pamphlets, brochures; playing cards, gift tags, 
invitations; wastepaper baskets, gift wrap, ribbons, 
bows, labels and stickers, clipboards, memo or note 
pads, greeting cards, envelopes, seals and 
correcting fluids, books to colour and sew, paint 
sets, colouring books, colouring postcards, displays 
and/or paperboard for use in retailing and sale 
promotion, paper napkins, paper tablecloths, paper 
plates, paper cups; bookmarks; pencil boxes; pen 
cases; paper cake decorations; bumper stickers; 
magnetic boards; paper banners; typewriters and 
office requisites (except furniture), included in this 
class; instructional and teaching material (except 
apparatus) included in this class; adhesives for 
paper and household use.  

Klasse:25 Clothing, including upper clothing articles, suits, 
hosiery, socks, stockings, articles of underclothing, 
shorts, shirts, blouses, tops, slacks, trousers, skirts, 
dresses, jackets, coats, raincoats, capes, slickers, 
overalls, waistcoats, pantyhose, knitted articles of 
clothing, scarves, mufflers, sun visors, dressing 
gowns, bathrobes, children's and infants' clothing, 
bibs; formal wear, articles of sports clothing; active 
wear; leisurewear; sleeping garments; sweaters, 
cardigans, vests, belts, aprons, tights, jeans, ties, 
swimwear, wristbands; footwear, sandals, boots, 
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sneakers, shoes; handkerchiefs, gloves, neckwear; 
headwear, caps, hats, headbands; panties; 
Halloween and masquerade costumes, suspenders.  

Klasse:28 Games and playthings, especially, toys, dolls, plush 
toys, balloons, spinning tops, jigsaw puzzles; toy 
masks, card games (not being ordinary playing 
cards), board games, electronic games; toy building 
blocks; puppets, sandbox toys, swings; tossing disc 
toys; dolls' houses; toy motor vehicles, ride-on 
vehicles for children, pedal powered and battery 
powered vehicles for children; gymnastic and 
sporting articles (other than clothing), roller skates, 
ice skates, surfboards (not motorized), swimming 
flippers; horseshoe games; strings and nets for 
sporting goods, games and rackets for playing 
tennis, squash, paddleball; archery equipment; track 
and field equipment; balls, gloves, pads, bats, sticks, 
clubs, markers and tees used for games of sport; 
masks and protective clothing, body guards and 
equipment for every kind of game; horse riding, 
mountain climbing, archery, fencing, gymnastic, 
boxing equipment, weights, bars and mechanically 
operated exercise equipment; fishing rods, lines, 
hooks, bait, lures, floats, sinkers and reels; skis, ski 
boots, ski poles; jump ropes; ornaments and 
decorations for Christmas trees.  

Klasse:41 Education services; entertainment services, 
particularly television programming, online 
entertainment and information services, radio and 
television entertainment, production, reproduction, 
projecting and rental of motion pictures and videos, 
production and reproduction of audio and video 
recordings on audio and/or video carriers of different 
kind, projecting and rental of these video and/or 
audio carriers, production and arrangement of radio 
and television programs; information relating to 
entertainment or education provided online from a 
computer database or the Internet; providing online 
electronic publications (not downloadable).  

 
(450) Kunngjort dato: 2011.12.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1018141 
(210) Søknadsnr.: 200912002 
(151) Reg.dato: 2009.07.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2019.07.21 

(220) Inndato: 2009.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

BULMOR 
(541) Merket er et ordmerke 
(730) Innehaver: 
 Industrie Holding GmbH, Concorde Business Park 

1/A2/7-9, 2320 SCHWECHAT, AT 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:7 Machines and machine tools; transport, lifting, 

stacking and conveyor devices, equipment and 
machines, included in this class; motors and engines 
(except for land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated; parts and components for 
the aforesaid goods, included in this class.  

Klasse:9 Data processing equipment and computers; 
programs for data processing apparatus and 
computers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods, included in this class; software.  

Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; stackers, in particular fork lift trucks, side 
loaders, cutter pilers, four-way trucks, multi-way 
reach trucks, stacker trucks, industrial trucks; 
vehicles for street and landscape conservation, 
communal utility vehicles; parts and components for 
the aforesaid goods, included in this class.  

Klasse:35 Advertisement, management, business 
administration, office work, planning of logistics 
systems, in particular internal logistics systems.  

Klasse:36 Insurance; finance; financial transactions; real 
estate.  

Klasse:37 Building industry, repair.  
Klasse:42 Scientific and technologic services and research 

work and respective designer services, industrial 
analyses and research services, all the 
aforementioned services only in connection with 
machines and machine tools, transport, lifting, 
stacking and conveyor devices, equipment and 
machines, included in class 7, motors and engines 
(except for land vehicles), agricultural implements 
other than hand-operated, parts and components for 
the aforesaid goods, included in class 7, vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
stackers, in particular fork lift trucks, side loaders, 
cutter pilers, four-way trucks, multi-way reach trucks, 
stacker trucks, industrial trucks, vehicles for street 
and landscape conservation, communal utility 
vehicles, parts and components for the aforesaid 
goods.  

 
(450) Kunngjort dato: 2011.12.19 
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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.: 260972 
(210) Søknadsnr.: 201102022 
(151) Reg.dato: 2011.08.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.02.23 

(220) Inndato: 2011.02.23 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Fullmektig:  
 Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co., 

Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-SHI, 
KANAGAWA-KEN, JP 

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

NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 

støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og 
veker for lys; oljer, fett og smøremidler til 
kjøretøyer. 

Klasse:9 Måleapparater og -instrumenter; fartsmålere; 
tidsregistreringsapparater; kraftfordelings- eller 
kontroll- og styremaskiner og -apparater; 
elektrisitetsfordelingsbokser; dreibare 
omformere; faseregulatorer; ladere; omformere 
(elektrisitet); batterier og celler; brenselceller; 
elektriske ledninger og kabler; elektriske 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; 
telefonapparater; 
radiokommunikasjonsapparater og -
instrumenter for kjøretøyer; telematikkapparater 
for kjøretøyer; datasendere og mottakere som 
utstyr til biler; apparater for automatisk varsling 
av fullført oppladning; navigasjonsapparater for 
kjøretøyer (innebyggingscomputere); 
varselsapparater for ladekontakter som ennå 
ikke er installert; elektroniske maskiner og 
apparater; integrerte kretser; elektriske kretser; 
computere, computer software; computer 
programmer; fjernkontrollsystemer for 
gjenopplading; elektroder; magneter; briller; 
sigarlightere for automobiler; beskyttelsesutstyr 
for personlig bruk mot ulykker; vekselrettere 
(elektrisitet); tyverivarselsapparater. 

Klasse:37 Reparasjon og vedlikehold av biler, elektriske 
kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, 

lastebiler, vans, varebiler, SUVer, busser, 
fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer 
(traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; 
fremskaffelse av informasjon vedrørende 
reparasjon og vedlikehold av biler, elektriske 
kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, 
lastebiler, vans, varebiler, SUVer, busser, 
fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer 
(traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; 
reparasjon og vedlikehold av måle- og 
testemaskiner og -instrumenter; reparasjon og 
vedlikehold av kraftfordelings- eller kontroll¬ og 
styremaskiner og -apparater; reparasjon og 
vedlikehold av dreibare omformere; reparasjon 
og vedlikehold av faseregulatorer; reparasjon og 
vedlikehold av ladere; reparasjon og vedlikehold 
av batterier og celler; reparasjon og vedlikehold 
av forbrenningsmotorer; reparasjon og 
vedlikehold deler av forbrenningsmotorer; 
reparasjon og vedlikehold av startere for 
motorer og maskiner, ikke for landkjøretøyer; 
reparasjon og vedlikehold av deler for AC 
motorer og DC motorer; reparasjon og 
vedlikehold av AC generatorer og DC 
generatorer; reparasjon og vedlikehold av 
kraftgeneratorer; reparasjon og vedlikehold av 
elektriske ledninger og kabler; reparasjon og 
vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr og -
apparater; reparasjon og vedlikehold av 
telefonapparater; reparasjon og vedlikehold av 
deler og tilbehør for 
telekommunikasjonsmaskiner og ¬apparater; 
reparasjon og vedlikehold av 
telematikkapparater for kjøretøyer; reparasjon 
og vedlikehold av apparater for automatisk 
varsling av fullført oppladning; reparasjon og 
vedlikehold av navigasjonssystemer for 
kjøretøyer ; reparasjon og vedlikehold av 
elektroniske maskiner, apparater og deres deler; 
reparasjon og vedlikehold av personlige 
computere; reparasjon og vedlikehold av 
fjernkontrollsystemer; reparasjon og vedlikehold 
av elektroder; reparasjon og vedlikehold av 
magnetkjerner; reparasjon og vedlikehold av 
motstandtråd. 

Klasse:38 Mobiltelefonkommunikasjon; telekstjenester; 
kommunikasjon via computerterminaler; 
kommunikasjon via telegram; kommunikasjon 
via telefon, telefaksoverføringer; 
personsøkertjenester; radiokringkasting; 
nyhetsbyråer (fremskaffelse av informasjon om 
avisartikler); televisjonskringkasting; 
kabeltelevisjonskringkasting; nyhetstjenester for 
kommunikasjonsmedia; utleie/leasing av 
kommunikasjonsutstyr inkludert telefoner, 
telefaksmaskiner; informasjon om 
datakommunikasjon (inkludert informasjon via 
kabel og radiokommunikasjonsnettverk), 
kommunikasjon via satellitt; kommunikasjon via 
e-post; informasjon om kommunikasjonsnettverk 
via computerterminaler; kommunikasjon via 
VAN (value added network); fremskaffelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
computernettverk; fremskaffelse av brukstilgang 
til globale posisjoneringssignaler for 
navigasjonsformål; lnternet portal tjenester; 
fremskaffelse av tilgang til lnternet; 
datakommunikasjon med brev, bilde og lyd via 
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e-post og computere; fremskaffelse av 
brukstilgang til et globalt computernettverk.  

 

(450) Kunngjort dato:   2011.12.19 
   

 
(111) Reg.nr.: 260973 
(210) Søknadsnr.: 201102023 
(151) Reg.dato: 2011.08.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.02.23 

(220) Inndato: 2011.02.23 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Fullmektig:  
 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also  trading as 

Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

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

NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 

 
Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 

støvbindemidler; brensel (herunder 
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og 
veker for lys; oljer, fett og smøremidler til 
kjøretøyer. 

Klasse:9 Måleapparater og -instrumenter; fartsmålere; 
tidsregistreringsapparater; kraftfordelings- eller 
kontroll- og styremaskiner og -apparater; 
elektrisitetsfordelingsbokser; dreibare 
omformere; faseregulatorer; ladere; omformere 
(elektrisitet); batterier og celler; brenselceller; 
elektriske ledninger og kabler; elektriske 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; 
telefonapparater; 
radiokommunikasjonsapparater og -
instrumenter for kjøretøyer; telematikkapparater 
for kjøretøyer; datasendere og mottakere som 
utstyr til biler; apparater for automatisk varsling 
av fullført oppladning; navigasjonsapparater for 
kjøretøyer (innebyggingscomputere); 
varselsapparater for ladekontakter som ennå 
ikke er installert; elektroniske maskiner og 
apparater; integrerte kretser; elektriske kretser; 
computere, computer software; computer 
programmer; fjernkontrollsystemer for 
gjenopplading; elektroder; magneter; briller; 
sigarlightere for automobiler; beskyttelsesutstyr 
for personlig bruk mot ulykker; vekselrettere 
(elektrisitet); tyverivarselsapparater. 

Klasse:37 Reparasjon og vedlikehold av biler, elektriske 
kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, 
lastebiler, vans, varebiler, SUVer, busser, 
fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer 
(traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; 
fremskaffelse av informasjon vedrørende 
reparasjon og vedlikehold av biler, elektriske 
kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, 
lastebiler, vans, varebiler, SUVer, busser, 
fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer 
(traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; 
reparasjon og vedlikehold av måle- og 
testemaskiner og -instrumenter; reparasjon og 
vedlikehold av kraftfordelings- eller kontroll¬ og 
styremaskiner og -apparater; reparasjon og 
vedlikehold av dreibare omformere; reparasjon 
og vedlikehold av faseregulatorer; reparasjon og 
vedlikehold av ladere; reparasjon og vedlikehold 
av batterier og celler; reparasjon og vedlikehold 

av forbrenningsmotorer; reparasjon og 
vedlikehold deler av forbrenningsmotorer; 
reparasjon og vedlikehold av startere for 
motorer og maskiner, ikke for landkjøretøyer; 
reparasjon og vedlikehold av deler for AC 
motorer og DC motorer; reparasjon og 
vedlikehold av AC generatorer og DC 
generatorer; reparasjon og vedlikehold av 
kraftgeneratorer; reparasjon og vedlikehold av 
elektriske ledninger og kabler; reparasjon og 
vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr og -
apparater; reparasjon og vedlikehold av 
telefonapparater; reparasjon og vedlikehold av 
deler og tilbehør for 
telekommunikasjonsmaskiner og ¬apparater; 
reparasjon og vedlikehold av 
telematikkapparater for kjøretøyer; reparasjon 
og vedlikehold av apparater for automatisk 
varsling av fullført oppladning; reparasjon og 
vedlikehold av navigasjonssystemer for 
kjøretøyer ; reparasjon og vedlikehold av 
elektroniske maskiner, apparater og deres deler; 
reparasjon og vedlikehold av personlige 
computere; reparasjon og vedlikehold av 
fjernkontrollsystemer; reparasjon og vedlikehold 
av elektroder; reparasjon og vedlikehold av 
magnetkjerner; reparasjon og vedlikehold av 
motstandtråd. 

Klasse:38 Mobiltelefonkommunikasjon; telekstjenester; 
kommunikasjon via computerterminaler; 
kommunikasjon via telegram; kommunikasjon 
via telefon, telefaksoverføringer; 
personsøkertjenester; radiokringkasting; 
nyhetsbyråer (fremskaffelse av informasjon om 
avisartikler); televisjonskringkasting; 
kabeltelevisjonskringkasting; nyhetstjenester for 
kommunikasjonsmedia; utleie/leasing av 
kommunikasjonsutstyr inkludert telefoner, 
telefaksmaskiner; informasjon om 
datakommunikasjon (inkludert informasjon via 
kabel og radiokommunikasjonsnettverk), 
kommunikasjon via satellitt; kommunikasjon via 
e¬post; informasjon om 
kommunikasjonsnettverk via 
computerterminaler; kommunikasjon via VAN 
(value added network); fremskaffelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
computernettverk; fremskaffelse av brukstilgang 
til globale posisjoneringssignaler for 
navigasjonsformål; Internet portal tjenester; 
fremskaffelse av tilgang til Internet; 
datakommunikasjon med brev, bilde og lyd via 
e-post og computere; fremskaffelse av 
brukstilgang til et globalt computernettverk. 

(450) Kunngjort dato:   2011.12.19 
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(111) Reg.nr.: 260974 
(210) Søknadsnr.: 201102025 
(151) Reg.dato: 2011.08.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.02.23 

(220) Inndato: 2011.02.23 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

(546) Merket er et  kombinert merke 
(730) Fullmektig:  
 Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co., 

Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-SHI, 
KANAGAWA-KEN, JP 

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

NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
Klasse:9 Måleapparater og -instrumenter; fartsmålere; 

tidsregistreringsapparater; kraftfordelings- eller 
kontroll- og styremaskiner og -apparater; 
elektrisitetsfordelingsbokser; dreibare 
omformere; faseregulatorer; ladere; omformere 
(elektrisitet); batterier og celler; brenselceller; 
elektriske ledninger og kabler; elektriske 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; 
telefonapparater; 
radiokommunikasjonsapparater og -
instrumenter for kjøretøyer; telematikkapparater 
for kjøretøyer; datasendere og mottakere som 
utstyr til biler; apparater for automatisk varsling 
av fullført oppladning; navigasjonsapparater for 
kjøretøyer (innebyggingscomputere); 
varselsapparater for ladekontakter som ennå 
ikke er installert; elektroniske maskiner og 
apparater; integrerte kretser; elektriske kretser; 
computere, computer software; computer 
programmer; fjernkontrollsystemer for 
gjenopplading; elektroder; magneter; briller; 
sigarlightere for automobiler; beskyttelsesutstyr 
for personlig bruk mot ulykker; vekselrettere 
(elektrisitet); tyverivarselsapparater. 

Klasse:37 Reparasjon og vedlikehold av biler, elektriske 
kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, 
lastebiler, vans, varebiler, SUVer, busser, 
fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer 
(traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; 
fremskaffelse av informasjon vedrørende 
reparasjon og vedlikehold av biler, elektriske 
kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, 
lastebiler, vans, varebiler, SUVer, busser, 
fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, 
lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer 
(traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; 
reparasjon og vedlikehold av måle- og 
testemaskiner og -instrumenter; reparasjon og 
vedlikehold av kraftfordelings- eller kontroll¬ og 
styremaskiner og -apparater; reparasjon og 
vedlikehold av dreibare omformere; reparasjon 
og vedlikehold av faseregulatorer; reparasjon og 
vedlikehold av ladere; reparasjon og vedlikehold 
av batterier og celler; reparasjon og vedlikehold 
av forbrenningsmotorer; reparasjon og 
vedlikehold deler av forbrenningsmotorer; 
reparasjon og vedlikehold av startere for 
motorer og maskiner, ikke for landkjøretøyer; 
reparasjon og vedlikehold av deler for AC 
motorer og DC motorer; reparasjon og 
vedlikehold av AC generatorer og DC 

generatorer; reparasjon og vedlikehold av 
kraftgeneratorer; reparasjon og vedlikehold av 
elektriske ledninger og kabler; reparasjon og 
vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr og -
apparater; reparasjon og vedlikehold av 
telefonapparater; reparasjon og vedlikehold av 
deler og tilbehør for 
telekommunikasjonsmaskiner og ¬apparater; 
reparasjon og vedlikehold av 
telematikkapparater for kjøretøyer; reparasjon 
og vedlikehold av apparater for automatisk 
varsling av fullført oppladning; reparasjon og 
vedlikehold av navigasjonssystemer for 
kjøretøyer ; reparasjon og vedlikehold av 
elektroniske maskiner, apparater og deres deler; 
reparasjon og vedlikehold av personlige 
computere; reparasjon og vedlikehold av 
fjernkontrollsystemer; reparasjon og vedlikehold 
av elektroder; reparasjon og vedlikehold av 
magnetkjerner; reparasjon og vedlikehold av 
motstandtråd. 

Klasse:38 Mobiltelefonkommunikasjon; telekstjenester; 
kommunikasjon via computerterminaler; 
kommunikasjon via telegram; kommunikasjon 
via telefon, telefaksoverføringer; 
personsøkertjenester; radiokringkasting; 
nyhetsbyråer (fremskaffelse av informasjon om 
avisartikler); televisjonskringkasting; 
kabeltelevisjonskringkasting; nyhetstjenester for 
kommunikasjonsmedia; utleie/leasing av 
kommunikasjonsutstyr inkludert telefoner, 
telefaksmaskiner; informasjon om 
datakommunikasjon (inkludert informasjon via 
kabel og radiokommunikasjonsnettverk), 
kommunikasjon via satellitt; kommunikasjon via 
e-post; informasjon om kommunikasjonsnettverk 
via computerterminaler; kommunikasjon via 
VAN (value added network); fremskaffelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
computernettverk; fremskaffelse av brukstilgang 
til globale posisjoneringssignaler for 
navigasjonsformål; Internet portal tjenester; 
fremskaffelse av tilgang til Internet; 
datakommunikasjon med brev, bilde og lyd via 
e-post og computere; fremskaffelse av 
brukstilgang til et globalt computernettverk. 

(450) Kunngjort dato:   2011.12.19 
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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.: 100193, 138001, 144438 
(730) Innehaver: JVC Kenwood Corporation, 3-12, 

Moriyacho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-
SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 108982, 112469, 117057, 129317, 

124464, 127240, 132641, 133545, 
135997, 137947, 141504, 144502, 
142607, 145200, 145201, 146071, 
150730, 150731, 152874, 150873, 
153174, 153178, 154490, 155666, 
159707, 163071, 167037, 169995, 
167044, 166537, 169008, 166552, 
166652, 169409, 171016, 176467, 
182415, 175526, 179509, 198609, 
183047, 181632, 181810, 181811, 
181648, 180815, 181880, 183630, 
184408, 184409, 183657, 183150, 
183669, 187469, 189356, 187921, 
189729, 196983, 191896, 192622, 
192623, 194569, 194112, 196516, 
199681, 203842, 204986, 206984, 
206985, 207662, 206993, 212707, 
209716, 209839, 209840, 210075, 
210463, 212081, 212247, 212248, 
213238, 213644, 214273, 219047, 
216015, 217022, 217023, 217024, 
216346, 217335, 218189, 216365, 
216959, 217510, 217407, 220562, 
219730, 220460, 219110, 219216, 
222868, 221503, 228833, 223196, 
223469, 224226, 227093, 226006, 
226719, 230628, 229239, 230122, 
236481, 232695, 232809, 232967, 
232982, 235696, 237969, 237968, 
237457, 237454, 237373, 237530, 
237531, 237860, 242891, 240523, 
240552, 240706, 240876, 241250, 
241839, 242397, 242834, 243981, 
245584, 246520, 246612, 250844, 
251132, 251201, 251531, 252300, 
252881, 252900, 253496, 256558, 
256833, 257034, 257200, 257553, 
258095, 257684, 259825, 259633, 
261480 

(730) Innehaver: Novartis AG, 4002 BASEL, CH 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 129438, 129407, 170394, 178440, 

215899, 217302, 216646, 220088, 
224942, 240878, 243382, 246230, 
259411 

(730) Innehaver: Capsugel Belgium NV, Rijksweg 11, 
2880 BORNEM, BE 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 146591 
(730) Innehaver: Line Hilt Jørgensen, Yvenveien 46, 

1715 YVEN, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 147855 
(730) Innehaver: Richard Freres SAINT GENEST 

LERPT, FR 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

1570 Vika, 0118 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 147954 
(730) Innehaver: MCS Central Europe Sp.Z.oo, Ul 

Magazynowa 5A, 62023 GADKI, PL 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

1570 Vika, 0118 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 148097 
(730) Innehaver: Choice Hotels International Inc, 10750 

Columbia Pike, MD20901 SILVER 
SPRING, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 
Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 148601 
(730) Innehaver: Pokka Corporation, 2-29 Sakae 4-

chome, Naka-ku NAGOYA, JP 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 148734 
(730) Innehaver: Elko AS, Eyvind Lyches vei 10, 1338 

SANDVIKA, NO 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 150508 
(730) Innehaver: Argonics Inc, 520 9th Street, MI49841 

GWINN, US 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 150596 
(730) Innehaver: Atlas AGI Holdings LLC, One Sound 

Shore Drive, Suite 203, CT06830 
GREENWICH, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 178680 
(730) Innehaver: Lois Trademark-Consultores e Servicos 

SA, Rua 31 de Janeiro, 81- A, 3 andar 
E, Santa Luzia, 9050-011 FUNCHAL, 
MADEIRA, PT 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
1570 Vika, 0118 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 182678, 181562 
(730) Innehaver: Angro Fashion BV, Edisonweg 1 C, 

5482TJ SCHIJNDEL, NL 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 184851, 199835, 200246, 203014 
(730) Innehaver: DK Classic A/S, Navervej 16, 7430 

IKAST, DK 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 

Sentrum, 0105 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 187363, 259687 
(730) Innehaver: Coldwater Prawns of Norway AS, Keiser 

Wilhelms gate 23, 6003 ÅLESUND, NO 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange 

DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 
NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 211151 
(730) Innehaver: BKK Marked AS, Postboks 7050, 5020 

BERGEN, NO 
(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 

5817 BERGEN, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 212004 
(730) Innehaver: Soremartec SA, Rue Joseph Netzer 5, 

6700 ARLON, BE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

1570 Vika, 0118 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 212006 
(730) Innehaver: Ikano S.A, 1, rue Nicolas Welter, 2740 

LUXEMBURG, LU 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 212439 
(730) Innehaver: Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 

70327 STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 212543 
(730) Innehaver: Morgan Stanley Smith Barney Holdings 

LLC, 2000 Westchester Avenue, 
NY10577 PURCHASE, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 212932 
(730) Innehaver: Ivax International BV, Computerweg 10, 

3542DR UTRECHT, NL 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 214507 
(730) Innehaver: Madla Persienne & Markisefabrikk AS, 

Bedriftsveien 22, 4313 SANDNES, NO 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 

Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 215868, 215869, 213111 
(730) Innehaver: The Ritz-Carlton Hotel Company, 

L.L.C., 10400 Fernwood Road, 
MD20817 BETHESDA, US 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 221540 
(730) Innehaver: Event AS, Havneveien 17, 7550 

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

HEIMDAL, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 223357 
(730) Innehaver: Confirmit AS, Karenslyst allé 56, 0277 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 

St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 228512, 228513 
(730) Innehaver: Ride Bergen AS, Litleåsvegen 49, 5132 

NYBORG, NO 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 

Vika, 0110 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 242099 
(730) Innehaver: Kras Consulting AS, Ryfylkegt. 45, 4014 

STAVANGER, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 250748 
(730) Innehaver: Car2go GmbH, Wilhelm-Runge-Strasse 

11, 89081 ULM/DONAU, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 255447, 259441, 259442 
(730) Innehaver: Onyx Pharmaceuticals Inc, 249 E. 

Grand Avenue, CA94080 SOUTH SAN 
FRANCISCO, US 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 
0104 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 261275, 261278, 261276 
(730) Innehaver: Stadium AB, 60160 NORRKÖPING, SE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 

1570 Vika, 0118 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 28027, 29035, 33671, 33672, 32705, 

48333, 49760, 52866, 52946, 59205, 
60906, 60907, 60908, 60909, 61090, 
62188, 70616, 75065, 89565, 1885281, 
116370, 120048, 119825, 161568, 
196084, 202820, 211037, 214184, 
218749, 225060, 225227, 225230, 
225229, 225242, 225243, 226999, 
237523, 241281, 242281, 242356, 
242360, 246543, 253314 

(730) Innehaver: J & P Coats Ltd, 1 George Square, 
G21AL GLASGOW, GB 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
1570 Vika, 0118 OSLO, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 46901 
(730) Innehaver: Cavex GmbH & Co. KG, Tibinger 

Strasse 2, 72131 OFTERDINGEN, DE 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs 

Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 59063 
(730) Innehaver: Diners Club International Ltd, 2500 Lake 

Cook Road, IL60015 RIVERWOODS, 
US 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 67472, 131448, 126482 
(730) Innehaver: JVC Kenwood Corporation, 3-12, 

Moriyacho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-
SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 
5817 BERGEN, NO 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 83375 
(730) Innehaver: Egmont Hjemmet Mortensen AS, 0441 

OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 83408 
(730) Innehaver: ANITA Dr. Helbig GmbH, Endach 40, 

6330 KUFSTEIN, AT 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua, 0306 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 83664 
(730) Innehaver: Exide Technologies AS, Moloveien 3, 

3187 HORTEN, NO 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, NO 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 86674, 168898, 173421, 180870, 

257353 
(730) Innehaver: JVC Kenwood Corporation, 3-12, 

Moriyacho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-
SHI, KANAGAWA-KEN, JP 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 
1570 Vika, 0118 OSLO, NO 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 54 og de alminnelige bestemmelsene til 
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 

(210) Søknadsr: 201007428, 201013646 
(111) Reg.nr. /  

Int.reg.nr: 
1042657, 1059943 

 Lisensgiver - rettighetsinnehaver: 
 Chivas Holdings (IP) Ltd, 111/113 Renfrew Road, 

PA34DY PAISLEY, RENFREWSHIRE, GB 
 Lisenshaver: 
 Chivas Brothers Ltd, 111/113 Renfrew Road, PA34DY 

PAISLEY, GB  
 Varer / tjenester som omfattes: 
 Hele varefortegnelsen. 
 Kategori: Enelisens 
 Lisens inngått: 2011/11/14 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 100193, 138001, 144438 
(730) Innehaver: JVC Kenwood Corporation, 3-12, 

Moriyacho, Kanagawa-ku 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-
KEN, JP 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 
Nordnes, 5817 BERGEN, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 111281 
(730) Innehaver: DAF Trucks NV, Hugo van der 

Goeslaan 1, 5643TW 
EINDHOVEN, NL 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 112105, 151819 
(730) Innehaver: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 

250, 64293 DARMSTADT, DE 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, 
NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 129438, 129407, 170394, 178440, 

215899, 217302, 216646, 220088, 
224942, 240878, 243382, 246230, 
259411 

(730) Innehaver: Capsugel Belgium NV, Rijksweg 
11, 2880 BORNEM, BE 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 148177 
(730) Innehaver: Novamont SpA, Via G. Fauser, 8, 

28100 NOVARA, IT 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 148734 
(730) Innehaver: Elko AS, Eyvind Lyches vei 10, 

1338 SANDVIKA, NO 
(740) Fullmektig: Schneider Electric Danmark A/S, 

v/Chéri Rehøj, Industriparken 32, 
2750 BALLERUP, DK 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 151576, 151480 
(730) Innehaver: Siemens Medical Solutions USA 

Inc, 51 Valley Stream Parkway, 
PA19355-1406 MALVERN, US 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 

   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 157538 
(730) Innehaver: Danor Snacks A/S, Give, DK 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 178680 
(730) Innehaver: Lois Trademark-Consultores e 

Servicos SA, Rua 31 de Janeiro, 
81- A, 3 andar E, Santa Luzia, 
9050-011 FUNCHAL, MADEIRA, 
PT 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 182678, 181562 
(730) Innehaver: Angro Fashion BV, Edisonweg 1 C, 

5482TJ SCHIJNDEL, NL 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St 

Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 208179 
(730) Innehaver: Vedal AS, Postboks 58 Lilleaker, 

0216 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA, 

Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 
NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 212439 
(730) Innehaver: Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 

70327 STUTTGART, DE 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 213331 
(730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL, 
CH 

(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 
Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, 
NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 213935 
(730) Innehaver: SmithKline Beecham Ltd, 980 

Great West Road, TW89GS 
BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 
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(111) Reg.nr.: 216821 
(730) Innehaver: SmithKline Beecham Ltd, 980 

Great West Road, TW89GS 
BRENTFORD, MIDDLESEX, GB 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 233951, 232881 
(730) Innehaver: Skype Ltd, Arthur Cox Building, 

Earlsfort Terrace, 2 DUBLIN, IE 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 255425 
(730) Innehaver: Vedal Utvikling AS, Postboks 56 

Lilleaker, 0216 OSLO, NO 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA, 

Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 
NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 28027, 29035, 33671, 33672, 

32705, 48333, 49760, 52866, 
52946, 59205, 60906, 60907, 
60908, 60909, 61090, 62188, 
70616, 75065, 89565, 1885281, 
116370, 120048, 119825, 161568, 
196084, 202820, 211037, 214184, 
218749, 225060, 225227, 225230, 
225229, 225242, 225243, 226999, 
237523, 241281, 242281, 242356, 
242360, 246543, 253314 

(730) Innehaver: J & P Coats Ltd, 1 George Square, 
G21AL GLASGOW, GB 

(740) Fullmektig: Murgitroyd & Co, Mannerheimintie 
12 B 5th floor, 00100 
HELSINGFORS, FI 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 46901 
(730) Innehaver: Cavex GmbH & Co. KG, Tibinger 

Strasse 2, 72131 OFTERDINGEN, 
DE 

(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 
Sentrum, 0104 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 58477 
(730) Innehaver: Toray Industries, Inc., 1-1, 

Nihonbashi Muromachi, 2-chome, 
Chuo-ku TOKYO, JP 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 
Vika, 0125 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 83303 
(730) Innehaver: Fenton Pharmaceuticals Ltd, 3 

Albermarle Street, London W1X 
4AU, England, GB 

(740) Fullmektig: Hynell AS, Parkveien 53B, 0256 
OSLO, NO 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 84106 
(730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, 

One Procter & Gamble Plaza, 
OH45202 CINCINNATI, US 

(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 84147 
(730) Innehaver: Toyota Jidosha KK, Aichi-ken, JP 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 

Sentrum, 0104 OSLO, NO 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 86674, 168898, 173421, 180870, 

257353 
(730) Innehaver: JVC Kenwood Corporation, 3-12, 

Moriyacho, Kanagawa-ku 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-
KEN, JP 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 
Nordnes, 5817 BERGEN, NO 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
110032 2021.12.03 

 
111132 2022.05.13 

 
111328 2022.06.10 

 
146709 2021.08.29 

 
147418 2021.10.31 

 
147725 2021.11.28 

 
147765 2021.11.28 

 
147859 2021.12.05 

 
147993 2021.12.12 

 
148406 2022.01.02 

 
148763 2022.01.23 

 
148871 2022.01.23 

 
149051 2022.02.06 

 
149593 2022.03.12 

 
150040 2022.04.09 

 
150324 2022.05.07 

 
150397 2022.05.14 

 
150525 2022.05.14 

 
152465 2022.09.24 

 
152711 2022.10.08 

 
153088 2022.10.29 

 
153275 2022.11.12 

 
209377 2021.07.12 

210356 2021.12.06 
 

210551 2021.09.20 
 

211835 2021.11.22 
 

212003 2021.11.29 
 

212004 2021.11.29 
 

212077 2021.11.29 
 

212100 2021.11.29 
 

212166 2021.12.06 
 

212232 2021.12.06 
 

212261 2021.12.13 
 

212342 2021.12.13 
 

212500 2021.12.27 
 

212674 2022.01.10 
 

212675 2022.01.10 
 

212700 2022.01.17 
 

213063 2022.01.31 
 

213207 2022.02.07 
 

213283 2022.02.14 
 

213314 2022.02.14 
 

213315 2022.02.14 
 

213491 2022.02.28 
 

213673 2022.03.15 
 

214283 2022.05.02 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 
214854 2022.06.27 

 
215863 2022.09.26 

 
41105 2021.12.18 

 
58637 2022.01.18 

 
58721 2022.01.26 

 
59192 2022.04.05 

 
59764 2022.06.21 

 
60308 2022.09.28 

 
83407 2022.01.04 

 
84009 2022.02.18 

 
84131 2022.02.25 

 
84194 2022.02.25 

 
84892 2022.05.19 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistreringer er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 
(111) Reg.nr.: 260207  
(210) Søknadsnr.: 201100011 
(450) Reg. kunngjort: 23/11 - 2011.06.06  
 Krav om 

administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2011.12.05 

(540) Gjengivelse av merket 

(541) Merket er et Kombinert merke 
(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.  

(730) Innehaver: 
 Top Temp Holding AS , Strandgata 19, 0152  OSLO, 

NO 
(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS , Postboks 2743 Solli, 0204 

OSLO, NO 
 Kravstiller: 
 Randstad Holding NV, Diemermere 25, 1112TC 

Diemen, Nederland 
 Kravstillers fullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

NO 
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Avgjørelse i sak om administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn 
 
Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn i henhold til foretaksnavneloven § 3-6. 
Patentstyrets første avdeling. 
 
Krav nummer: 2011012 
Innsiger: Wiersholm Mellbye & Bech 

Advokatfirma AS 
Grunnlag: Kravet er begrunnet med at 

foretaksnavnet CARSYSTEM AS 
er egnet til å forveksles med 
innsigers registrerte foretaksnavn 
CARSYSTEM NORGE AS, under 
organisasjonsnummer 945 928 
530. Foretaksnavnet 
CARSYSTEM AS hevdes på 
denne bakgrunn å ha blitt innført i 
Foretaksregisteret i strid med 
bestemmelsen i 
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.  

Registreringsinnehaver: Carsystem AS, org.nr. 996186679 
Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet 

Carsystem AS er i strid med 
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 og 
kravet om administrativ 
overprøving tas til følge. 
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Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0382618 
0383491 
0384560 
0465587 
0577643 
0577711 
0578899 
0579001 
0579111 
0579624 
0765185 
0766691 
0768342 
0768517 
0768746 
0768808 
0769015 
0769565 
0769809 
0769893 
0769914 
0770021 
0770109 
0770111 
0770122 

0770157 
0770220 
0770533 
0770603 
0770647 
0770691 
0770706 
0770708 
0770711 
0770842 
0770867 
0770965 
0771001A 
0771061 
0771100 
0771174 
0771294 
0771326 
0771340 
0771341 
0771367 
0771379 
0771569 
0771577 
0771872 

0771875 
0771876 
0772196 
0772198 
0772417 
0772435 
0772463 
0772556 
0772567 
0772581 
0772745 
0772778 
0772782 
0772784 
0773002 
0773116 
0773138 
0773281 
0773303 
0773336 
0773419 
0773561 
0773781 
0773796 
0774084 

0774102 
0774184 
0774550 
0774767 
0774871 
0775031 
0775162 
0775453 
0775693 
0775789 
0776081 
0776135 
0776266 
0777037 
0777117 
0777122 
0777721 
0777874 
0778396 
0778989 
0779430 
0780026 
0781459 
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Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0153803 
0460665 
0461553 
0571008 
0571221 
0757238 
0757390 
0757465 
0757510 
0757602 
0757679 
0757764 
0757767 
0757768 
0757770 
0757772 
0758157 
0758222 
0758543 

0758556 
0758557 
0758769 
0758963 
0759089 
0759316 
0759352 
0759363 
0759380 
0759439 
0759557 
0759575 
0759648 
0759666 
0759667 
0759671 
0759696 
0759773 
0759838 

0759877 
0759893 
0759914 
0759942 
0760107 
0760337 
0760506 
0760513 
0760673 
0760739 
0760861 
0760898 
0761076 
0761142 
0761186 
0761444 
0761669 
0761858 
0761911 

0762009 
0762059 
0762212 
0762282 
0762427 
0764113 
0764137 
0764209 
0764254 
0764869 
0764881 
0765649 
0765745 
0766790 
0769389 
0780195 



slettede internasjonale varemerkereg.                         2011.12.19 - 51/11

 

133 
 

Slettede internasjonale varemerkeregistreringer 
 
0663791 
1030700 
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