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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.: 268723 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201012984 
(220) Inndato: 2010.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.08 

IVIEW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 RMC of Illinois Inc, 1415 West 22nd Street, Suite 1200, 
US-IL60523-2032 OAK BROOK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:41 Karriererådgivning på området for kombinering 
av coaching og mentorvirksomhet ved 
personlig karriereovergang med 
computernettverksadgang til samt styring av 
kandidatrelatert informasjon og 
kommunikasjon mellom kandidat, coacher og 
mentorer; fremskaffelse av opplæring i 
forretnings- og jobbkompetanse; 
karriererådgivningstjenester; utdannelses- og 
opplæringstjenester, nemlig fremskaffelse av 
opplæring i relasjon til jobbsøk, 
karriereutvikling, egenmarkedsføring, 
intervjukompetanse. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268724 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201205555 
(220) Inndato: 2012.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.30 

MAN OF STEEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DC Comics, 1700 Broadway, US-NY10019 NEW 
YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær for menn, damer 
og barn, nemlig skjorter, T-skjorter, 
treningsskjorter, joggedresser, bukser, 
langbukser, shorts, singletter, regntøy, 
smekker laget av tøy, skjørt, bluser, kjoler, 
strømpeholdere, strikkegensere, jakker, kåper, 
regnkåper, kjeledresser, slips, morgenkåper, 
hatter, skyggeluer, solskjermer, hansker, 
belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, 
dameundertøy, undertøy, støvler, sko, 
joggesko, sandaler, sokker, støvletter, tøfler, 
badetøy og maskerade- og 
Halloweenkostymer. 

Klasse:28 Masker solgt i forbindelse med maskerade- og 
Halloweenkostymer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 

(111) Reg.nr.: 268725 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201210024 
(220) Inndato: 2012.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.25 

Nelly og Hamza 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 LINN ELISE HEIMRO KRISTIANSEN, Hasselbakken 
41, 3400 LIER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 En komplett bokserie med 20 fengende 

fortellinger spesielt utviklet for barn i 
aldersgruppen 2-5 år, forankret i de syv 
fagområdene i rammeplan for barnehager. 

Klasse:41 Pedagogisk tilrettelegging og kvalitetssikring i 
barnehagene.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268726 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201210010 
(220) Inndato: 2012.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.24 

TJUKKASGJENGEN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Frank Ivar Skjærbekk, Rygge Haveby 5 D, 1580 
RYGGE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:21 Husholdning og kjøkkenredskap. 
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:41 Fysisk trening, helseklubbvirksomhet. 

Organisering av sportskonkurranse, personlig 
trening, treningsleirtjeneste, undervisning og 
utgivelse av bøker. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 



registrerte varemerker 2013.01.02 - 01/13

 

4 
 

(111) Reg.nr.: 268727 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201208405 
(220) Inndato: 2012.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.17 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bergans Fritid AS, Postboks 293 Loesmoen, 3301 
HOKKSUND, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:18 Lær og imitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker, bager; 
paraplyer; spesielt: bager for sport, 
ryggsekker, tursekker, sekker, trillebager, 
vesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, 
reisebager, reisevesker; stropper og 
skulderstropper til tidligere nevnte varer. 
Sekker, herunder sekker for turfolk, for 
fjellklatrere, for camping, for jegere, for 
fotografer, ryggsekker, skoleransler, 
sykkelvesker, sekker til reiser; bæremeiser, 
beltetasker; tur- og skibelter; svipptur-sekker; 
portemonéer (ikke av edelt metall); bæremeis 
for bæring av barn. 

Klasse:20 Varmeposer for barn.  
Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 

sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale 
til polstring (ikke av gummi eller plast); 
ubearbeidet tekstilfibermateriale. 

Klasse:25 Klær, hodeplagg og fottøy; sovemaske; 
pengebelter; klær og hodeplagg for sports- og 
fritidsbruk, fjelljakker, fjellbukser, anorakker, 
overtrekksbukser, fjellvotter, støvelovertrekk, 
sportsskjorter. 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; bager spesielt 
tilpasset sportslige aktiviteter med eller uten 
hjul, herunder, bager tilpasset ski, snowboard 
og surfebrett, golfbager. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268728 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201208406 
(220) Inndato: 2012.08.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.17 

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

(730) Innehaver: 
 Bergans Fritid AS, Postboks 293 Loesmoen, 3301 

HOKKSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

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

materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker, bager; 
paraplyer; spesielt: bager for sport, 
ryggsekker, tursekker, sekker, trillebager, 
vesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, 
reisebager, reisevesker; stropper og 
skulderstropper til tidligere nevnte varer. 
Sekker, herunder sekker for turfolk, for 
fjellklatrere, for camping, for jegere, for 
fotografer, ryggsekker, skoleransler, 
sykkelvesker, sekker til reiser; bæremeiser, 
beltetasker; tur- og skibelter; svipptur-sekker; 
portemonéer (ikke av edelt metall); bæremeis 
for bæring av barn. 

Klasse:20 Varmeposer for barn.  
Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, 

sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale 
til polstring (ikke av gummi eller plast); 
ubearbeidet tekstilfibermateriale. 

Klasse:25 Klær, hodeplagg og fottøy; sovemaske; 
pengebelter; klær og hodeplagg for sports- og 
fritidsbruk, fjelljakker, fjellbukser, anorakker, 
overtrekksbukser, fjellvotter, støvelovertrekk, 
sportsskjorter. 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; bager spesielt 
tilpasset sportslige aktiviteter med eller uten 
hjul, herunder, bager tilpasset ski, snowboard 
og surfebrett, golfbager. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268729 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201210282 
(220) Inndato: 2012.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.28 

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

(730) Innehaver: 
 Arne & Carlos Design DA, Tonsåsen Stasjon, 2890 

ETNEDAL, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 
Vika, 0114 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Papir, og varer laget av dette materialet, ikke 

omfattet i andre klasser; trykksaker; 
fotografier; veiledende og læremateriell 
(unntatt apparater); bøker; diagrammer; 
grafiske reproduksjoner; manualer; håndbøker; 
bilder; tegninger; strikkemønster. 
 

Klasse:23 Strikkegarn. 
Klasse:25 Strikkede klesplagg; strikkede jakker; strikkede 

skjorter; strikkede luer; strikkede vanter; 
strikket undertøy; strikkede polotopper; vevet 
eller strikket undertøy. 

Klasse:28 Juletrepynt; klokker for juletrær; kuler for 
juletrær. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268730 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201206696 
(220) Inndato: 2012.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.28 

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

(730) Innehaver: 
 Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og 
veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og 
insekter; fungicider, herbicider. Solkrem og 
andre solbeskyttende midler. 
 

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. Innsamlingsbøsser av metall. 
 

Klasse:7 Salgsautomater. 
Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 

knivsmedvarer, bestikk.  
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; 
kompaktdisker, DVDer og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 
Refleksbrikker. 
 

Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, 
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske 
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artikler, suturmaterialer 
 

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. Kort; julekort; kalendere. 
 

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

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). Krus 
og innsamlingsbøsser (ikke av metall). 
 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; sengetepper; bordduker. Håndklær og 
tepper. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, herunder caps og 
hodebånd.  
 

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

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

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

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

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

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

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. Innsamling til humanitære formål og 
innsamlingsaksjoner. 
 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. Kurs. 
 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268731 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201206697 
(220) Inndato: 2012.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.28 

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

(730) Innehaver: 
 Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og 
veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og 
insekter; fungicider, herbicider. Solkrem og 
andre solbeskyttende midler. 
 

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. Innsamlingsbøsser av metall. 

Klasse:7 Salgsautomater. 
Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 

knivsmedvarer, bestikk.  
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; 
kompaktdisker, DVDer og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 
Refleksbrikker. 
 

Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, 
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske 
artikler, suturmaterialer 
 

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. Kort; julekort; kalendere. 
 

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

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). Krus 
og innsamlingsbøsser (ikke av metall). 
 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; sengetepper; bordduker. Håndklær og 
tepper. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, herunder caps og 
hodebånd.  
 

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

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

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

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

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

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

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. Innsamling til humanitære formål og 
innsamlingsaksjoner. 
 

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

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

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268732 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201206698 
(220) Inndato: 2012.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.28 

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

(730) Innehaver: 
 Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og 
veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og 
insekter; fungicider, herbicider. Solkrem og 
andre solbeskyttende midler. 
 

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. Innsamlingsbøsser av metall. 

Klasse:7 Salgsautomater. 
Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 

knivsmedvarer, bestikk.  
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; 
kompaktdisker, DVDer og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 
Refleksbrikker. 
 

Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, 
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske 
artikler, suturmaterialer 
 

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. 
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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. Kort; julekort; kalendere. 
 

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

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). Krus 
og innsamlingsbøsser (ikke av metall). 
 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; sengetepper; bordduker. Håndklær og 
tepper. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, herunder caps og 
hodebånd.  
 

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

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

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

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

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

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

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. Innsamling til humanitære formål og 
innsamlingsaksjoner. 
 

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

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

datamaskiner og dataprogrammer. 
 

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

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268733 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201206699 
(220) Inndato: 2012.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.28 

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

(730) Innehaver: 
 Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; 
dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og 
veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering 
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og 
insekter; fungicider, herbicider. Solkrem og 
andre solbeskyttende midler. 
 

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. Innsamlingsbøsser av metall. 

Klasse:7 Salgsautomater. 
Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 

knivsmedvarer, bestikk.  
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; 
kompaktdisker, DVDer og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 
Refleksbrikker. 
 

Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, 
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske 
artikler, suturmaterialer 
 

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. Kort; julekort; kalendere. 
 

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

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). Krus 
og innsamlingsbøsser (ikke av metall). 
 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser; sengetepper; bordduker. Håndklær og 
tepper. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, herunder caps og 
hodebånd.  
 

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

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

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

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

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

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

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 
monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. Innsamling til humanitære formål og 
innsamlingsaksjoner. 
 

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

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

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268734 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201210288 
(220) Inndato: 2012.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.29 

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

(730) Innehaver: 
 JOSEF EZAZI, HOMANS VEI 15 B, 1365 

BLOMMENHOLM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
Restauranter; Snack-barer; Bartjenester 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268735 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201202633 
(220) Inndato: 2012.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.13 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser: 
 Fellesmerkebestemmelser for Bondens butikk: 

 
1. Fellesmerket Bondens butikk tilhører Stiftelsen 
Bondens marked Norge. 
 
2. Formålet med Bondens butikk er å ha et innendørs 
konsept som supplement til Bondens marked. 
Varesortiment og profil vil være felles i butikk og på 
markeder. 
 
3. Det er kun aktive medlemmer i Bondens marked som 
kan være leverandører til Bondens butikk. For å bli 
godkjent som produsent på Bondens marked må 
råvarene være lokale og sporbare og/eller foredlingen ha 
et håndtverksmessig / småskala preg. Se Håndbok for 
Bondens marked på www.bondensmarked.no. 
 
4. Hver lokale Bondens butikk er en økonomisk 
selvstendig enhet. Den lokale Bondens butikk har ansvar 
for å ansette butikksjef, etablere og drifte butikken og for 
markedsføring lokalt/regionalt. Anbefalt selskapsform er 
samvirkeforetak (SA). 
 
5. Retten til å bruke fellesmerket forutsetter at det er 
inngått skriftlig samarbeidsavtale med Stiftelsen Bondens 
marked Norge. Det er ikke tillat å videreselge/overlate 
denne rettigheten til andre. Rettigheten til å bruke logo og 
selskapsnavn der Bondens butikk inngår gjelder for den 
enkelte butikkenheten, ikke for hver enkelt leverandør. 
 
6. Merkebruker forplikter seg til å følge de til enhver tid 
gjeldende lover og forskrifter og de retningslinjer som er 
gitt i "Håndbok for Bondens butikk". Håndbok for 
Bondens butikk vil ligge til grunn for samarbeidsavtalen, 
og vil etter dette alltid være tilgjengelig på 
www.bondensmarked.no under undersiden Bondens 
butikk. Håndboken beskriver kriterier for sporbarhet på 
råvarer, krav til småskalaforedling, designprofil og 
kommunikasjonsplattform. I samarbeidsavtalen forplikter 
merkebruker seg til kun å velge leverandører fra 
databasen "Leverandører til Bondens butikk". Denne 
databasen inneholder godkjente produsenter fra hele 
landet. Det settes ingen geografiske avgrensinger for 
valg av leverandører. 
 
7. Stiftelsen Bondens marked Norge forplikter seg til å 
utvikle konseptet Bondens butikk og kvalitetssikre bruken 
av fellesmerket.  
 
Ved brudd på avtalen vil merkebruker få en skriftlig 
advarsel. Ved gjentatte brudd, eller særlig alvorlige 
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forsømmelser, vil retten til å bruke fellesmerket bli trukket 
tilbake med 3 måneders varsel. 
 
8. Stiftelsen Bondens marked Norge har ansvar for at 
databasen "Leverandører til Bondens butikk" til en hver 
tid er tilgjengelig for de som driver Bondens butikk. 
 
9. Daglig leder/butikksjef i Bondens butikk har plikt til å gi 
Stiftelsen Bondens marked Norge, eller eventuelt dets 
kontrollorgan, fullt innsyn i sortiment og daglig drift i 
butikken. Videre plikter Bondens butikk å sende 
årsregnskap til stiftelsen Bondens marked Norge innen 1 
april hvert år. 
 

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Bondens Marked Norge, v/Aina Nilsen 

Bartmann, Postboks 9354 Grønland, 0135 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Salg av produkter fra Bondens marked 
produsenter: råvarer og foredlede varer av 
kjøtt,fisk, skalldyr, 
melk,mel,bær,frukt,grønnsaker,urter,honning,egg 
og sopp 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268736 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201106039 
(220) Inndato: 2011.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.27 

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

(730) Innehaver: 
 Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

(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. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268737 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201209258 
(220) Inndato: 2012.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.11 

MAX FACTOR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

0306 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Briller, solbriller, kontaktlinser og 
beskyttelsesbriller, samt tilbehør til de 
forannevnte varer. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268738 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201208922 
(220) Inndato: 2012.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.29 

WASTE<LESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Levi Strauss & Co, 1155 Battery Street, US-CA94111 
SAN FRANCISCO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268739 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201208684 
(220) Inndato: 2012.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.28 

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

(730) Innehaver: 
 LOVUND AS, Nordstranda, 6050 VALDERØYA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Foringsautomater for villfugl. 
Klasse:8 Hageredskaper. 
Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 

i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, fuglekasser, utstyr til kjæledyr, 
hagemøbler. 

Klasse:29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter, 
spiselige oljer og fett for bruk til foring av 
villfugl. 

Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre 
klasser; frø; naturlige planter og blomster, 
næringsmidler til dyr. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268740 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201202243 
(220) Inndato: 2012.02.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.28 

Tohøyd 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Yngve M Krogdahl, Grinibråten  21, 1339 
VØYENENGA, Norge 

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

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

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268741 
(151) Reg.dato.: 2012.12.20 
(210) Søknadsnr.: 201210217 
(220) Inndato: 2012.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.25 

UNI TRONIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Orica Explosives Technology Pty Ltd, 1 Nicholson 
Street, AU-Vic3000 MELBOURNE, Australia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Apparater og instrumenter til måling, 
signalering, kontroll; apparater og instrumenter 
for kontroller av detonatorer og eksplosivers 
funksjon, identifikasjon, posisjonering, 
sprengning og innhold; apparater og 
instrumenter for signalering for å utløse 
detonatorer og eksplosiver; elektroniske 
apparater, instrumenter og utstyr; apparater for 
registrering av data, computere, computer 
periferiutstyr, computer software, systemer for 
dataforvaltning og gjenfinning; computer 
software for behandling av sprengninger og 
sprengningsresultater (eksplosjoner), 
sprengningsprogrammering (eksplosjoner) og 
for registrering av detaljer i forbindelse med 
gjennomførte sprengninger (eksplosjoner); alle 
forannevnte varer i forbindelse med gruvedrift, 
bygging og utgravningsindustrier og relaterte 
industrier og for brukere av eksplosiver. 

Klasse:13 Eksplosiver og eksplosiv-sammensetninger for 
bruk relatert til gruvedrift, bygging, utgravning 
og relaterte industrier; detonatorer inkludert 
elektroniske detonatorer; sprengpatroner og 
utstyr til sprengningsprogrammering; tilbehør 
til eksplosiver inkludert fenghetter, 
forbindelsesklemmer, tennladninger og lunter. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268742 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210614 
(220) Inndato: 2012.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.08 

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

(730) Innehaver: 
 Ford Motor Company, One American Road, US-

MI48126 DEARBORN, USA 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Personbiler samt deler og tilbehør for disse.  
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet samt 

detaljforhandlertjenester for motorkjøretøy.  
Klasse:37 Reparasjons- og vedlikeholdstjenester for 

motorkjøretøy.  
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268743 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210615 
(220) Inndato: 2012.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.08 

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

(730) Innehaver: 
 Ford Motor Company, One American Road, US-

MI48126 DEARBORN, USA 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Personbiler samt deler og tilbehør for disse.  
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet samt 

detaljforhandlertjenester for motorkjøretøy.  
Klasse:37 Reparasjons- og vedlikeholdstjenester for 

motorkjøretøy.  
(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 268744 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210270 
(220) Inndato: 2012.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.28 

Frisk3 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FRISKHUSET MOSJØEN AS, Kr Qualesgate 19, 8656 
MOSJØEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

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

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268745 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210271 
(220) Inndato: 2012.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.28 

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

(730) Innehaver: 
 FRISKHUSET MOSJØEN AS, Kr Qualesgate 19, 8656 

MOSJØEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268746 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2012.01.26, EM, 010593333 
(210) Søknadsnr.: 201206409 
(220) Inndato: 2012.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.27 

FLEXQUBE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FlexQube AB, Norra Hamngatan 18, SE-41106 
GÖTEBORG, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Reisverk av metall, for bygninger; stillas og 
stativer av metall; stolper og bjelker av metall; 
justerbare fundamentplater av metall; låser 
[ikke elektriske] av metall for bruk på stolper. 

Klasse:7 Fleksible transportører, nemlig transportbånd 
og rulletransportører. 

Klasse:19 Reisverk for bygninger, ikke av metall; stillas 
og stativer, ikke av metall; stolper og bjelker, 
ikke av metall; justerbare fundamentplater, 
ikke av metall. 

Klasse:20 Låser [ikke elektriske], ikke av metall for bruk 
på stolper. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268747 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201207470 
(220) Inndato: 2012.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.20 

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

(730) Innehaver: 
 Gulf Coast Downhole Technologies LLC, 6407 Eppes 

Street, US-TX77087 HOUSTON, USA 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Innlagt kord for fjerning av beskyttende 

innkapsling (jacket) fra metallrør solgt som en 
integrert bestanddel av dobbelveggede 
metallrør. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268748 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201209495 
(220) Inndato: 2012.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.14 

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

(730) Innehaver: 
 FAMILJENS JURIST I SVERIGE AB, Liljeholmstorget 

7, SE-11763 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 

monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. 

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268749 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201209496 
(220) Inndato: 2012.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.14 

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

(730) Innehaver: 
 FAMILJENS JURIST I SVERIGE AB, Liljeholmstorget 

7, SE-11763 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; 

monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. 

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

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268750 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201209956 
(220) Inndato: 2012.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.20 

Nordicmafia 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ERLEND ELLINGSEN, Eiksstubben 5, 1359 
EIKSMARKA, Norge 

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

opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; nettspill over et globalt 
datanettverk.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268751 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2012.04.17, AZ, 2012 0517 
(210) Søknadsnr.: 201210564 
(220) Inndato: 2012.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.04 

STREAMLINED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 British American Tobacco (Brands) Ltd, Globe House 4 
Temple Place, GB-WC2R2PG LONDON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; 
fyrstikker; artikler for røkere. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268752 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2012.04.17, AZ, 2012 0519 
(210) Søknadsnr.: 201210565 
(220) Inndato: 2012.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.04 

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

(730) Innehaver: 
 British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 

Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 
WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; 
fyrstikker; artikler for røkere. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268753 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210290 
(220) Inndato: 2012.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.30 

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

(730) Innehaver: 
 PANNEKAKELAND AS, Falkenborgveien 9, 7044 

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268754 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2012.04.11, US, 85/595,195 
(210) Søknadsnr.: 201210617 
(220) Inndato: 2012.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.08 

ARGONITE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Shinola/Detroit LLC, 1039 E. 15th Street, US-TX75074 
PLANO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:14 Klokker, urverk, klokkeremmer, urremmer, 
klokkearmbånd, lommeur og klokkekjeder. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 



registrerte varemerker 2013.01.02 - 01/13

 

18 
 

(111) Reg.nr.: 268755 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201209444 
(220) Inndato: 2012.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.12 

One Click Idea 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 OSLO IDEATION AS, v/Christian Blom, Thor Olsens 
gate 5A1, 0177 OSLO, Norge 

(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; 
kompaktdisker, DVDer og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

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

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   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268756 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201204854 
(220) Inndato: 2012.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.08 

HelgøMeny 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Helgø Meny Butikkdrift AS, Postboks 330 Skøyen, 
0213 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller 
papir, materialer til bokbinding, fotografier, 
skrivesaker, 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:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakler; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, 
egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer 
og fett, samt ferdligretter og andre 
bearbeidede produkter av foran nevnte varer. 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268757 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201204855 
(220) Inndato: 2012.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.08 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Helgø Meny Butikkdrift AS, Postboks 330 Skøyen, 
0213 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller 
papir, materialer til bokbinding, fotografier, 
skrivesaker, 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:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakler; 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, 
egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer 
og fett, samt ferdligretter og andre 
bearbeidede produkter av foran nevnte varer. 

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

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268758 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210015 
(220) Inndato: 2012.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.24 

FASTPAK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Clif Bar & Company, 1451 66th Street, US-CA94608 
EMERYVILLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Bearbeidet mat, hovedsakelig bestående av 
brun rissirup i form av geleer, blokker, barer og 
gummier.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268759 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210019 
(220) Inndato: 2012.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.24 

BLOKS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Clif Bar & Company, 1451 66th Street, US-CA94608 
EMERYVILLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Snacksprodukter hovedsakelig fremstilt av 
brun rissirup for inntak under trening og 
utøvelse av fysisk aktivitet.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268760 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210017 
(220) Inndato: 2012.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.24 

BUILDER'S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Clif Bar & Company, 1451 66th Street, US-CA94608 
EMERYVILLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Bakeprodukter, nemlig konsumferdige 
spisebarer hovedsakelig basert på soya, men 
også inneholdende korn og ris 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268761 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210021 
(220) Inndato: 2012.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.24 

LITTER LEASH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Clif Bar & Company, 1451 66th Street, US-CA94608 
EMERYVILLE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Bearbeidet mat hovedsaklig bestående av 
brun rissirup i form av geleer, blokker, barer og 
gummier.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268762 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201208886 
(220) Inndato: 2012.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.29 

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

(730) Innehaver: 
 Amphenol Corp, 358 Hall Avenue, US-CT06492 

WALLINGFORD, USA 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Kameraer som viser 360 graders 

situasjonsforståelse for personer inne i et 
kjøretøy via 5 kameraer strategisk plassert på 
taket av kjøretøyet. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268763 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2012.03.05, TT, 44984 
(210) Søknadsnr.: 201209431 
(220) Inndato: 2012.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.03 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hotels.com LP, 10440 N. Central Expressway, US-
TX75231 DALLAS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:39 Reisebyråtjenester, nemlig gjøre reservasjoner 
og bestillinger for transport og tilveiebringelse 
av informasjon vedrørende reise og 
tilveiebringelse av reiseinformasjon via 
datanettverk, globale kommunikasjonsnettverk 
og mobile nettverk; kundeservice, nemlig å gi 
bestillingsbekreftelser for transport via e-post. 

Klasse:43 Reisebyråtjenester, nemlig å gjøre 
reservasjoner og bestillinger for midlertidige 
innkvarteringer; tilby informasjon om 
overnattingstjenester; gjøre reservasjoner og 
bestillinger for midlertidige innkvarteringer og 
sørge for innkvarteringsinformasjon via 
datanettverk, globale 
datakommunikasjonsnettverk og mobile 
nettverk; kundeservice, nemlig å gi 
bestillingsbekreftelser for midlertidige 
overnattingssteder via e-post. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268764 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201204052 
(220) Inndato: 2012.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.17 

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

(730) Innehaver: 
 Andhøy AS, Fornebuveien 1, 1366 LYSAKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Innsamling og bearbeiding av data; salg av 

programvare; utvikling, produksjon og salg av 
markedsinformasjon, nemlig statistikker og 
modeller. 

Klasse:42 Utvikling og produksjon av programvare. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 268765 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201204056 
(220) Inndato: 2012.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.17 

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

(730) Innehaver: 
 Andhøy AS, Fornebuveien 1, 1366 LYSAKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Innsamling og bearbeiding av markedsdata. 
Klasse:42 Utvikling og produksjon av produksjon av 

årbok og elektroniske dokumenter, 
inneholdende markedsdatainformasjon. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268766 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201205595 
(220) Inndato: 2012.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.30 

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

(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Nobels Fredssenter, Postboks 1894 Vika, 

0124 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokat Rune  Nordengen, c/o Bull Co Advokatfirma 
AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Norge 

(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 steiner; ur og kronometriske instrumenter, 
herunder klokkeremmer, klokkehus; nål 
(smykke); pins. 
 

Klasse:16 Trykksaker, materialer til bokbinding; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater). 
 

Klasse:18 Paraplyer, parasoller, og spaserstokk, lær og 
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 
særlig vesker og andre anordninger til å frakte 
ting, og som ikke er tilpasset den særlige ting 
som skal bæres (så som sportsvesker, 
kosmetikkvesker, ryggsekker, strandvesker), 
små skinn og hudgjenstander (så som 
håndvesker, lommebøker, og nøkkelringer); 
skinn og huder; kofferter og reisevesker. 
 

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere (ikke av edelt metall eller plettert 
dermed), særlig kopper, tallerkener, 
flaskeåpnere, korketrekkere; glassvarer, 
porselen og keramikk (ikke opptatt i andre 
klasser), fajansevarer for husholdnings- og 
bruk i kjøkken, kunstgjenstander laget av 
glass, porselen og fajansevarer. 
 

Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre 
klasser, særlig badehåndklær, 
ansiktshåndklær, sengetøy, dekketøy, 
tekstiler, gardiner, persienner, husholdningslin; 
senge- og bordtepper. 
 

Klasse:25 Klær, inkludert klær laget av lær, særlig t-
skjorter, gensere med hette, gensere, jakker, 
T-skjorter, poloskjorter, boblejakke, boblevest; 

fottøy; hodeplagg, særlig luer, hatter og 
capser. 
 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser, særlig golfballer, 
skjeneplate, fotballer, håndballer, 
vannpoloballer, tennisballer; juletrepynt; 
spillkort. 
 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
systematisering og mating av informasjon i 
databaser. 

Klasse:36 Veldedighets-innsamlinger, innsamlingsbyråer, 
sponsorvirksomhet (finansiell). 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kringkasting 
av fjernsyn, radio, interaktiv videotekst, 
videotekst, og teletekstprogrammer; 
kringkasting av filmer, kringkasting av 
teleshoppingprogrammer, innsamling og 
spredning av nyheter og generell informasjon; 
overføring av lyd, bilder og data via kabel, 
satellitt, datamaskiner (og 
datamaskinnettverk), telefonlinje og ISDN linje 
og annen overførbar media; utbud av 
informasjon lagret i Internett databaser via 
interaktive datamaskinsystemer. 
 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet 
for radio og fjernsyn; produksjon av film og 
fjernsyn, radio, interaktiv videotekst, videotekst 
og teletekstprogrammer; utleie av film, 
publikasjon av trykksaker, særlig kataloger, 
bøker, aviser og tidsskrifter; organisering og 
gjennomføring av konkurranser innen 
utdanning, instruksjon, underholdning og sport, 
herunder prisutdelingsseremonier; 
gjennomføring av direkte(sendte) begivenheter 
(underholdning); organisering og 
gjennomføring av kulturelle og/eller sportslige 
begivenheter; organisering og gjennomføring 
av konkurranser med markedsføringsformål, 
spesiell prisutdelingsseremonier for personer 
som oppfyller særlig krav. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268767 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201209934 
(220) Inndato: 2012.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.19 

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

(730) Innehaver: 
 Florida del Tupungato SA, Paraná 426 Piso 10 C, AR-

C1017AAJ BUENOS AIRES, Argentina 
(740) Fullmektig: 

 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 
0306 OSLO, Norge 

(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:33 Viner. 
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 

midlertidig innlosjering. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268768 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201201966 
(220) Inndato: 2012.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.24 

ROAMAN'S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Redcats USA LP, 2300 Southeastern Avenue, US-
IN46201 INDIANAPOLIS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:35 Online detaljhandel med klær, ytterbekledning, 

fottøy, håndvesker, smykker, skriveredskaper, 
parfyme og tilbehør (accessories), 
postordresalg av klær, ytterbekledning, fottøy 
og tilbehør (accessories). 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268769 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201209938 
(220) Inndato: 2012.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.20 

QOMOLUNGMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mount Everest Ltd, Units 1905-07, 19th Floor, China 
Merchants Steam Navigation Building, 303-307 Des 
Voeux Road, CN- CENTRAL HONG KONG, Kina 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; preparater for 
fremstilling av drikker; vann (drikker); 
mineralvann; musserende og kullsyreholdig 
vann; sodavann; brus; fruktjuicer; 
grønnsaksjuicer(drikker); sirup for drikkevarer; 
brusetabletter for drikker; brusepulver for 
drikker; ugjæret druemost; humleekstrakter for 
ølbrygging; most; øl. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268770 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201209939 
(220) Inndato: 2012.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.20 

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

(730) Innehaver: 
 Mount Everest Ltd, Units 1905-07, 19th Floor, China 

Merchants Steam Navigation Building, 303-307 Des 
Voeux Road, CN- CENTRAL HONG KONG, Kina 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker; preparater for 
fremstilling av drikker; vann (drikker); 
mineralvann; musserende og kullsyreholdig 
vann; sodavann; brus; fruktjuicer; 
grønnsaksjuicer(drikker); sirup for drikkevarer; 
brusetabletter for drikker; brusepulver for 
drikker; ugjæret druemost; humleekstrakter for 
ølbrygging; most; øl. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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(111) Reg.nr.: 268771 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201209921 
(220) Inndato: 2012.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.19 

STARBUCKS BLONDE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 
2401 Utah Avenue South, US-WA98134 SEATTLE, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Drikker laget av kaffe; kaffe; kaffebønner; 
malte kaffebønner. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268772 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210646 
(220) Inndato: 2012.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.09 

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

(730) Innehaver: 
 Toyo Tire & Rubber Co Ltd, 17-18, Edobori 1-chome, 

Nishi-ku, JP- OSAKA, Japan 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Dekk for kjøretøyer, innerslanger/luftslanger 

for kjøretøydekk og hjul for kjøretøyer. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268773 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201210636 
(220) Inndato: 2012.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.09 

BANANA REPUBLIC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Banana Republic (ITM) Inc, 2 Folsom Street, US-
CA94105 SAN FRANCISCO, USA 

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

0306 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 268774 
(151) Reg.dato.: 2012.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201209923 
(220) Inndato: 2012.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.19 

PIKE PLACE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 
2401 Utah Avenue South, US-WA98134 SEATTLE, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Kaffe; kaffebønner; malt kaffe; pulverkaffe, 
hurtigkaffe; kaffeekstrakter og -essenser; 
kaffebaserte preparater og drikker; 
espressobaserte preparater og drikker; iskaffe; 
kaffeerstatning; ekstrakter og essenser av, og 
preparater og drikker basert på, 
kaffeerstatning. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.01.02 
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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: 1067773 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201102718 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.10, JP, 2010-046150 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOLSELEX 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Daiichi Sankyo Company Limited, 3-5-1, Nihonbashi 
Honcho, Chuo-ku, JP-103-8426 TOKYO, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1070738 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201103955 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

VEHCO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Vehco AB, Falkenbergsgatan 3, SE-41285 
GÖTEBORG, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Computer programs for increasing 

competitiveness and reducing operational 
costs for vehicle operators including bus 
companies, by more efficient information flow, 
reduced environmental impact and safer 
transports IT-solutions related to vehicles. 

Klasse:38 Computer-aided transmission of messages 
and images, communications by computer 
terminals, satellite transmission, providing 
telecommunications connections to a global 
computer network, providing access to data 
networks. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
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(111) Int.reg.nr: 1078273 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201106864 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.23 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.15, EM, 009523002 
(540) Gjengivelse av merket: 

I-SEE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Volvo Truck Corp, SE-40508 GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Electronic cruise control apparatus; apparatus 

for navigation and route calculating; navigation 
computers for vehicles; apparatus for 
calculating and controlling vehicle speed and 
performance based upon stored data and GPS 
signals. 

Klasse:12 Land vehicles, in particular trucks, and their 
integral parts (included in this class). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1091833 
(151) Int.reg.dato: 2010.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201111522 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.02, TR, 2010/56623 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The Turkish wording "kristal" means "crystal" in English.

(730) Innehaver: 
 Ticaret ve Sanayi Kontuvari Turk Anonim Sirketi, Kibris 

Sehitleri Cad. Kristal, Site No:136 K:4, TR- ALSANCAK 
- IZMIR, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Butter and margarine. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1107064 
(151) Int.reg.dato: 2011.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201202117 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.01 
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.23, CH, 620206 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hexagon AB, Box 3692, SE-10359 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Machines and machine tools; motors and 

engines [except for land vehicles]; machine 
coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated. 

Klasse:9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking [supervision], life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus 
for the recording, transmission and 
reproduction of sound and images; calculating 
machines, data processing equipment and 
computers, software; measuring instruments; 
measuring apparatus; precision measuring 
apparatus; distance measuring apparatus; 
directional compasses (measuring 
instruments); levelling staffs (surveying 
instruments); surveying, testing or measuring 
apparatus and instruments; theodolites; 
surveyors' levels; levelling instruments; lasers, 
not for medical purposes; downloadable 
computer software; scanning software and 
image processing software; computer 
software, recorded; computer software, 
firmware and hardware; satellite navigational 
apparatus; satellites for scientific purposes; 
software for use with satellite navigation 
systems or global positioning systems (GPS); 
optical lenses; optical goods; mirrors (optics); 
prisms (optics); optical glass; objectives 
[lenses] (optics); microscopes; visual display 
units; data carriers; magnetic and optical data 
carriers; data storage devices; data storage 
apparatus. 

Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; lasers for medical 
purposes; testing apparatus for medical 
purposes; radiological apparatus for medical 
purposes. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

Klasse:36 Insurance underwriting; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs. 

Klasse:37 Repair; installation services; installation, 
maintenance and repair of measuring and 
testing apparatus and instruments; providing 
information relating to the maintenance of 
measuring and test equipment; installation, 
maintenance and repair of measuring, 
signalling and monitoring apparatus and 
instruments; repair and maintenance of laser 
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measuring apparatus; installation of computer 
hardware; upgrading of computer hardware; 
installation, maintenance and repair of 
computer hardware and peripherals. 

Klasse:38 Telecommunications; transmission of data; 
digital transmission of data; transmission of 
information by computer. 

Klasse:42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computers and software; 
calibration (measuring); technical measuring 
services; technical measuring and testing 
services; consultancy relating to technical and 
scientific measuring; technical measuring and 
testing laboratory services; research and 
development services relating to measuring 
and regulating technology; surveying; 
geological surveys; land surveying; 
consultancy relating to geological surveys; 
installation of computer software; repair of 
computer software; computer software 
consultancy; rental of computer software; 
upgrading and maintenance of computer 
software; development and testing of 
computing methods, algorithms and software 
for processing telecommunication and 
navigation signals; design of computer 
software, computer firmware, computer 
hardware and computer systems; consultancy 
services relating to the design, development 
and use of computer hardware and software; 
scientific, technological, research and design 
services related to satellite signals for 
telecommunication and navigation. 

Klasse:45 Legal services; licensing of computer software 
(legal services); licensing services; licensing of 
intellectual property and copyright. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1110785 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201203574 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.04.05 
(300) Søknadsprioritet: 2011.08.29, BX, 1230601 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Soremartec SA, Rue Joseph Netzer 5, BE-6700 ARLON, 
Belgia 

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

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

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 

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

Klasse:32 Beer, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

Klasse:33 Alcoholic beverages, except beer. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
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(111) Int.reg.nr: 1115041 
(151) Int.reg.dato: 2012.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201205188 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.05.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.12.13, EM, 010488476 
(540) Gjengivelse av merket: 

THOR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Thor Specialities (UK) Ltd, Wincham Avenue, 
Wincham, GB-CW96GB NORTHWICH, CHESHIRE, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances 
for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry; chemical 
preparations for use in the manufacture of 
surface coatings; chemicals for use as flame 
retardants for textiles; catalysts being chemical 
products for use in industry; silicone and 
silicon based chemical products for use in 
industry; silicon based chemical products for 
use in the cosmetic, paints, textile, leather, 
paper, water treatment, metal work, petroleum 
and pharmaceutical industries; flame 
retardants; water treatment preparations; 
emulsifiers; antimicrobial preservatives for 
cosmetics, toiletries and personal care 
products. 

Klasse:5 Sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; insecticides; bactericides; biocides; 
biocides for use in cosmetics, toiletries and 
personal care products. 

Klasse:40 Treatment of materials; timber preservation; 
treatment of paints and inks; treatment of 
plasters; treatment of surface coatings; 
treatment of starch-based products; treatment 
of plasticised products; treatment of leather; 
treatment of textiles; treatment of wood; 
treatment of cosmetics, toiletries and personal 
care products; treatment of fluids and 
preparations used in industry; treatment of 
fluids and preparations used in the cosmetic, 
paints, textile, leather, paper, water treatment, 
metal work, petroleum and pharmaceutical 
industries; information, advice and consultancy 
in relation to the foregoing. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1124003 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201208520 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ironfx Financial Services Ltd, 17 Grigoriou Xenopoulou, 

Totalserve House, CY-3106 LIMASSOL, Kypros 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:36 Financial affairs. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1124126 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201208545 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUBLIME SUN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 L'Oreal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Cosmetic products for the face, body and hair, 
excluding food supplements. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1124838 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201208707 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2011.12.27, US, 85504419 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRUZ 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Monahan Products LLC, Suite 3 , 60 Sharp Street, US-
MA02043 HINGHAM, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Strollers. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
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(111) Int.reg.nr: 1124840 
(151) Int.reg.dato: 2012.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201208708 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FRA-BER SrL, Via M.K. Gandhi, 33/35, IT-24051 
ANTEGNATE (BG), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Chemicals used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 

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

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1124858 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201208710 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2012.03.27, FR, 12/3908231 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain PAM, 91, avenue de la Libération, FR-

54000 NANCY, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Metal building materials, namely pipes, tubes 
and fittings made of metal or containing metal; 
flanged pipes and fittings made of metal or 
containing metal; road infrastructure 
components, cast iron manholes and gratings 
of for highways and curbs; roofing for cable 
chambers, rainwater pipes, ground equipment, 
siphon traps, rainwater gullies, liquid 
separators, as well as the connectors, joints 
and castings for the assembly, jointing, 
installation and repair of pipes, all these goods 
being of metal or made with metal, intended 
for conduits for underground public works or to 
be used in sanitary or rainwater drainage 
systems for buildings. 

Klasse:11 Water supply, distribution and purification 
installations (especially taps, hydrants, water 
outlet stands, water lines), installations for 
water purification and treatment, irrigation 
networks, irrigation hydrants, grit chambers for 
collecting drains; plumbing apparatus for water 
supply networks, shut-off valves for water 
supply networks, tapping sleeves for water 
supply lines, butterfly valves; regulating 
apparatus for water supply, namely regulating 
valves, water tank taps; cut-off valves; branch 
valves; apparatus for protecting networks, 
namely air bleed valves for water supply as 
parts of water distribution installations, suction 
cups for water supply as parts of water 
distribution installations. 

Klasse:17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not 
included in other classes, namely: sealing 
rings, insulating strips, draught excluder strips, 
seals and packings; plastics in extruded form 
for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials; non-metal pipes and 
hoses, junctions, not of metal, for pipes; 
gaskets. 

Klasse:19 Building materials, not of metal, namely non-
metallic rigid pipes, tubes and connectors, 
ground equipment, siphons, rainwater gullies, 
fluid separators, as well as connectors, 
assemblies and molded parts for the assembly 
and installation of pipes, all these goods being 
rigid and not of metal. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
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(111) Int.reg.nr: 1124860 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201208711 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.04, FR, 12 3 910 531 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain PAM, 91, avenue de la Libération, FR-

54000 NANCY, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Metal building materials, namely pipes, tubes 

and fittings made of metal or containing metal; 
flanged pipes and fittings made of metal or 
containing metal; road infrastructure 
components, cast iron manholes and gratings 
of for highways and curbs; roofing for cable 
chambers, rainwater pipes, ground equipment, 
siphon traps, rainwater gullies, liquid 
separators, as well as the connectors, joints 
and castings for the assembly, jointing, 
installation and repair of pipes, all these goods 
being of metal or made with metal, intended for 
conduits for underground public works or to be 
used in sanitary or rainwater drainage systems 
for buildings; metal control valves other than 
parts of machines. 

Klasse:11 Water supply, distribution and purification 
installations (especially taps, hydrants, water 
outlet stands, water lines), installations for 
water purification and treatment, irrigation 
networks, irrigation hydrants, grit chambers for 
collecting drains; plumbing apparatus for water 
supply networks, shut-off valves for water 
supply networks, tapping sleeves for water 
supply lines, butterfly valves; regulating 
apparatus for water supply, namely regulating 
valves, water tank taps; cut-off valves; branch 
valves; apparatus for protecting networks, 
namely air bleed valves for water supply as 
parts of water distribution installations, suction 
cups for water supply as parts of water 
distribution installations. 

Klasse:17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not 
included in other classes, namely: sealing 
rings, insulating strips, draught excluder strips, 
seals and packings; plastics in extruded form 
for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials; non-metal pipes and 
hoses, junctions, not of metal, for pipes; 
gaskets. 

Klasse:19 Construction materials, not of metal, namely 
non-metallic rigid pipes, tubes and connectors, 
ground equipment, siphons, rainwater gullies, 
fluid separators, as well as connectors, 
assemblies and molded parts for the assembly 
and installation of pipeworks, all these goods 
being rigid and not of metal. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1124864 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201208712 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2011.12.02, BX, 1237431 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Life Safety Products BV, Werner von Siemensstraat 22, 
NL-2712PP ZOETERMEER, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:8 Hand-operated hand tools and implements; safety 

hammers; knives; jack knives; cutlery, forks and 
spoons; side arms other than firearms, razors. 

Klasse:9 Scientific, nautical, surveying and electric 
apparatus and instruments not included in other 
classes; photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision) and life-saving apparatus and 
instruments; extinguishers; electric locks including 
electric locks for vehicles; apparatus for GPS 
systems and for sending alerts to mobile 
telephones. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; electric and non-
electric flashlights. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1124865 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201208713 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.27, CH, 630279 
(540) Gjengivelse av merket: 

SONISSIMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Stiftung besser-hören-schweiz, Allmendstrasse 11, CH-
6312 STEINHAUSEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Printed matter, newspapers, magazines 

(periodicals), books, prospectuses, pamphlets. 
Klasse:41 Publishing, namely, publication of texts (other 

than for advertising purposes); publication and 
publication services (except advertising) of 
printed and electronic media products, drafting 
of printed and electronic media products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2013.01.02 - 01/13

 

30 
 

(111) Int.reg.nr: 1124879 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201208716 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.30 
(300) Søknadsprioritet: 2011.12.13, FR, 11 3 881 313 
(540) Gjengivelse av merket: 

Empowering Imagination 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PPR, 10, avenue Hoche , FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Business management; business 
administration; office functions; business 
administration; business information; 
commercial or industrial enterprise 
management assistance; business 
management and organization consultancy; 
advertising; tax preparation; marketing studies; 
efficiency experts; economic forecasting, 
research in marketing, marketing studies; 
marketing services; auction services; computer 
file management, statistical data compilation 
and processing, public relations services, 
opinion polls; retail sales services and online 
retailing of cosmetics, fragrances, jewelry, 
timepieces, leather goods, clothing, footwear 
and gymnastics and sporting goods. 

Klasse:36 Insurance underwriting; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; financial 
operations; banking; real-estate transactions; 
real estate management; real estate appraisal; 
banking; financial analysis; insurance 
information; capital investments; credit card 
services; exchanging money; financial 
consultancy; brokerage, securities brokerage, 
credit; hire-purchase financing, savings; 
financial evaluation (insurance, banking, real 
estate); fiscal assessments; trusteeship; 
financing services; financial information; 
mutual funds; capital investments, capital 
investments for helping to establish new 
companies; financial services over the 
Internet; financial sponsorship services; 
financial sponsorship (sponsoring); secure 
payment services in the field of 
telecommunications and computer networks; 
issuing of vouchers, traveler's checks, checks 
and letters of credit. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1124903 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201208726 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

VETO PRO PAC 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Veto Pro Pac LLC, 3 Morgan Ave, US-CT06851 
NORWALK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Tool bags sold empty. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 

(111) Int.reg.nr: 1124941 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201208728 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELBARON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Elbaron SA, 4, chemin de la Gravière, CH-1227 
GENÈVE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Ventilation apparatus; electrostatic air purifiers 

for purifying air polluted by mists comprising 
liquids, powders and other particles. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1126016 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201209060 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2012.01.05, DE, 302012000567.5/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 

DÜSSELDORF, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Preparations for caring, cleaning, tinting, coloring, 
bleaching, fixing and waving hair. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1126343 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201209119 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ganshulin 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd, Dongbao 
Xincun, CN- TONGHUA COUNTY, JILIN PROVINCE, 
Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations for human use. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
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(111) Int.reg.nr: 1126355 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201209121 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.07, US, 85645882 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUAZAR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Celgene Corp, 86 Morris Avenue, US-NJ07901 
SUMMIT, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:42 Medical and scientific research, including 

conducting clinical trials; conducting clinical 
trials on the safety and effectiveness of 
azacitidine; providing medical and scientific 
research information in the field of clinical 
trials. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1126374 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201209126 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.09.06 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.23, FR, 12 3 899 835 
(540) Gjengivelse av merket: 

ElaStem 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche, FR-75008 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Chemical substances and ingredients as part of 

the composition of cosmetic products. 
Klasse:3 Cosmetic products for face and body care. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1126393 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201209270 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.13, DE, 30 2012 014 

242.7/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

PUNCTOLED 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Osram AG, Hellabrunner Strasse 1, DE-81543 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; lasers, not 
for medical purposes; light control systems; 
LED, including organic LED, laser diodes, 
especially power laser diodes, semiconductor 
power laser diodes for material processing, 
semi-conductor components, light conductors, 
optocouplers, optical sensors, light barriers, 
LED modules, especially for lighting and 
signalling applications, displays, including 
organic LED technology displays; parts for all 
the aforesaid goods, included in this class. 

Klasse:11 Apparatus for lighting and lighting facilities, 
especially electric lamps and luminaries; 
lighting apparatus based on light emitting 
diodes (LED), including organic LED, LED 
lamps and LED luminaries and their parts, 
lighting facilities and their parts also on basis 
of LED; aforementioned goods also as 
compositions of lighting systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
  
  

 
(111) Int.reg.nr: 1126436 
(151) Int.reg.dato: 2012.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201209286 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALATELLA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 UAB Plunges Kooperatine Prekyba, Birutes g. 50, LT-
90112 PLUNGE, Litauen 

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

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
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(111) Int.reg.nr: 1126461 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201209290 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.09.13 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.08, CZ, 495870 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZOLAZENTA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Zentiva ks, U Kabelovny 130, CZ-10237 PRAHA 10, 
DOLNÍ MECHOLUPY, Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Medicines, pharmaceutical preparations for 

human use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2012.12.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.01.02 
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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.: 0988698 
(210) Søknadsnr.: 200900475 
(151) Reg.dato: 2008.11.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.11.26 

(220) Inndato: 2009.01.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

MGE 
 Merket er et  ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 MGE UPS Systems, 140, avenue Jean Kuntzmann, 

ZIRST - Monbonnot St. Martin, FR-38334 ST ISMIER 
CEDEX, Frankrike 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
 
Klasse:9 Electronic components, namely, rectifiers, semi-

conductors, relays, capacitors, resistors, inductors, 
calculators, static converters, computers, electrical 
power supplies, power supplies for computers, 
uninterruptible power supplies, inverters, batteries, 
accumulators, and computer software for use in 
relation to electrical power management. 

 
(450) Kunngjort dato:  2013.01.02 
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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.: 153964 
(210) Søknadsnr.: 19913701 
(730) Innehaver: Norton Healthcare Ltd, Ridings Point, 

Whistler Drive, GB-WF105HX 
CASTLEFORD, WEST YORKSHIRE, 
Storbritannia 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 216590 
(210) Søknadsnr.: 200110433 
(730) Innehaver: BioFORM AS, Postboks 87, 9315 

SØRREISA, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 217153 
(210) Søknadsnr.: 200203676 
(730) Innehaver: Cederroth AB, Box 715, SE-19427 

UPPLANDS VÄSBY, Sverige 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 217225 
(210) Søknadsnr.: 200200767 
(730) Innehaver: Cederroth AB, Box 715, SE-19427 

UPPLANDS VÄSBY, Sverige 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 262053 
(210) Søknadsnr.: 201105386 
(730) Innehaver: Nortronik AS, Flovegen 12, 6800 

FØRDE, Norge 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 

Vika, 0110 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 265728 
(210) Søknadsnr.: 201201441 
(730) Innehaver: Kunnandi AS, Bredalsveien 14, 3511 

HØNEFOSS, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 267930 
(210) Søknadsnr.: 201206681 
(730) Innehaver: Kaaterud Gård AS, Basterudvegen 102, 

2312 OTTESTAD, Norge 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 54 og de alminnelige bestemmelsene til 
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
(210) Søknadsr: 201213568 
 Lisensgiver/ 

Rettighets-
Innehaver: 

Allied Domecq Spirits & Wine 
Limited, Chivas House, 72 
Chancellors Road, W69RS 
LONDON, Storbritannia (GB) 

 Lisenshaver: Chivas Brothers Ltd, 111/113 
Renfrew Road,  PA34DY PAISLEY, 
Storbritannia (GB) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 
33 Vin, brennevin og likører.  
43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 

 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 28.06.2012 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201205826 
(730) Søker: Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, 

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 
JP- TOKYO, Japan 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 
0123 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 1094000 
(210) Søknadsnr.: 201112391 
(730) Innehaver: GEA Air Treatment GmbH, Südstr. 

48, DE-44625 HERNE, Tyskland 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 

7007 Majorstua   , 0306 OSLO, 
Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 153964 
(210) Søknadsnr.: 19913701 
(730) Innehaver: Norton Healthcare Ltd, Ridings 

Point, Whistler Drive, GB-
WF105HX CASTLEFORD, WEST 
YORKSHIRE, Storbritannia 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 242773 
(210) Søknadsnr.: 200710166 
(730) Innehaver: Casas del Toqui SA, Fundo Santa 

Anita de Totihue S/N, CL- 
REQUINOA, Chile 

(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 
0123 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 254215 
(210) Søknadsnr.: 200909720 
(730) Innehaver: KEEP-IT TECHNOLOGIES AS, 

Strømsveien 323 A, 1081 OSLO, 
Norge 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 262053 
(210) Søknadsnr.: 201105386 
(730) Innehaver: Nortronik AS, Flovegen 12, 6800 

FØRDE, Norge 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO, Norge 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

 
0587633 2022.06.01 

 
0594556 2022.12.03 

 
0595187 2022.12.01 

 
0595292 2022.11.25 

 
0595599 2022.12.02 

 
0602418 2022.11.28 

 
0792059 2022.11.25 

 
0792374 2022.11.14 

 
0792711 2022.11.13 

 
0793060 2022.11.28 

 
0793111 2022.12.02 

 
0793280 2022.11.26 

 
0793363 2022.11.26 

 
0793442 2022.11.27 

 
0793470 2022.11.26 

 
0793557 2022.12.02 

 
0793686 2022.12.02 

 
0793796 2022.12.06 

 
0793832 2022.12.05 

 
0794212 2022.12.06 

 
0794242 2022.12.04 

 
0794249 2022.12.03 

 
0794258 2022.11.27 

0794417 2022.11.29 
 

0794467 2022.12.03 
 

0794550 2022.11.30 
 

0794572 2022.12.03 
 

0794714 2022.11.25 
 

0794783 2022.12.06 
 

0794897 2022.11.26 
 

0794918 2022.12.03 
 

0794975 2022.12.03 
 

0794985 2022.11.22 
 

0795011 2022.11.29 
 

0795017 2022.12.06 
 

0795076 2022.12.02 
 

0795103 2022.11.18 
 

0795106 2022.12.06 
 

0795112 2022.11.28 
 

0795234 2022.12.03 
 

0795317 2022.11.29 
 

0795413 2022.12.02 
 

0795416 2022.12.06 
 

0795417 2022.12.06 
 

0795434 2022.12.02 
 

0795473 2022.12.03 
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(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

0795474 2022.12.03 
 

0795490 2022.12.02 
 

0795575 2022.12.04 
 

0795682 2022.12.02 
 

0795785 2022.12.03 
 

0795857 2022.11.26 
 

0795861 2022.10.30 
 

0796021 2022.11.29 
 

0796286 2022.11.29 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
(111) Reg.nr:       (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 

 
0256085 2012.05.26 

 
0256146 2012.05.29 

 
0781347 2012.05.30 

 
0781604 2012.05.29 

 
0781667 2012.05.24 

 
0781707 2012.05.28 

 
0781751 2012.05.29 

 
0781767 2012.05.28 

 
0781848 2012.05.28 

 
0782126 2012.06.08 

 
0782292 2012.05.27 

 
0782302 2012.05.28 

 
0782354 2012.05.29 

 
0782485 2012.06.04 

 
0782486 2012.06.04 

 
0782526 2012.05.29 

 
0782572 2012.05.27 

 
0782610 2012.05.24 

 
0782612 2012.05.24 

 
0782722 2012.05.24 

 
0782771 2012.05.24 

 
0782776 2012.06.04 

 
0782987 2012.05.29 

0783003 2012.05.27 
 

0783080 2012.05.29 
 

0783135 2012.05.29 
 

0783144 2012.05.29 
 

0783164 2012.05.29 
 

0783167 2012.05.29 
 

0783171 2012.05.29 
 

0783175 2012.05.29 
 

0783188 2012.05.27 
 

0783191 2012.05.27 
 

0783393 2012.05.27 
 

0783496 2012.06.04 
 

0783580 2012.05.29 
 

0783597 2012.05.24 
 

0783630 2012.06.05 
 

0783680 2012.05.30 
 

0783762 2012.05.28 
 

0784154 2012.06.04 
 

0784183 2012.05.28 
 

0784243 2012.05.28 
 

0784262 2012.05.28 
 

0784511 2012.05.24 
 

0784572 2012.06.06 
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(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

0784576 2012.06.05 
 

0784580 2012.06.01 
 

0784633 2012.05.28 
 

0784634 2012.06.07 
 

0784727 2012.06.04 
 

0784843 2012.06.04 
 

0784872 2012.05.27 
 

0785088 2012.06.01 
 

0785267 2012.05.24 
 

0785438 2012.06.04 
 

0785516 2012.06.07 
 

0785541 2012.06.07 
 

0786165 2012.05.24 
 

0786660 2012.05.30 
 

0787001 2012.05.29 
 

0787376 2012.06.06 
 

0789927 2012.06.07 
 

0790181 2012.05.30 
 

0790341 2012.05.24 
 

0790350 2012.05.27 
 

0791301 2012.05.27 
 

0792007 2012.05.29 
 

0792227 2012.06.06 
 

0792228 2012.06.06 

(111) Reg.nr:      (180) Registreringen utløper: 
 

0792717 2012.05.29 
 

0792807 2012.05.29 
 

0792809 2012.05.29 
 

0792810 2012.05.29 
 

0792811 2012.05.29 
 

0792812 2012.05.29 
 

0796141 2012.05.28 
 

0797660 2012.05.24 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
(111) Reg.nr:        (180) Registreringen utløper: 

 
1104595 2012.10.26 

 
1109186 2012.10.26 

 
1110475 2012.10.26 

 
1112693 2012.10.26 

 
1118952 2012.10.26 

 
1118955 2012.10.26 

 
1118956 2012.10.26 

 
1118957 2012.10.26 

 
1118958 2012.10.26 

 
1120340 2012.10.26 
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