
  . 

1 

 

 
 
 
nr 27/13 - 2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

 
 
 
 
 

Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder 
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet 

BESØKSADRESSE 
 Sandakerveien 64 

POSTADRESSE 
 Postboks 8160 Dep. 

 0033 Oslo 

E-POST  
 mail@patentstyret.no 

TELEFON 
 22 38 73 00 

TELEFAKS 
 22 38 73 01 

INFOSENTERETS TELEFONTID 
 kl. 09.00 - 15.00 

 Telefon  (+47) 22 38 73 33
 Telefaks  (+47) 22 38 73 31 



Innholdsfortegnelse og inid-koder 2013.07.01 - 27/13

 

2 
 

Innholdsfortegnelse: 
 
Registrerte varemerker ............................................................................................................................................ 3 
Internasjonale varemerkeregistreringer ................................................................................................................. 60 
Innsigelser ........................................................................................................................................................... 130 
Avgjørelser etter innsigelser ................................................................................................................................ 133 
Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer ..................................... 134 
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ................................................................. 135 
Endringer i fullmaktsforhold ................................................................................................................................. 140 
Fornyelser ............................................................................................................................................................ 144 
Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer .......................................................................... 147 
Fornyede internasjonale registreringer ................................................................................................................ 148 
Ikke fornyede internasjonale registreringer ......................................................................................................... 150 
Slettede internasjonale registreringer .................................................................................................................. 152 
Opphør av fullmektigverv..................................................................................................................................... 153 
Rettelse................................................................................................................................................................ 154 
 
 
 

 

INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571)  Beskrivelse av merket 
(591)  Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791)  Lisenshaver 
(793)  Lisensinformasjon 
(891)  Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
(111) Reg.nr.: 271174 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303624 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

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

 AliphCom, 99 Rhode Island Street, 3rd Floor, US-
CA94103 SAN FRANCISCO, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Bærbare og håndholdte digitale elektroniske 

enheter for opptak, organisering, overføring, 
manipulering, gjennomgang og mottak av 
tekst, data, bilder og lydfiler; bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter for 
opptak, organisering, overføring, manipulering, 
gjennomgang og mottak av tekst, data , bilder 
og lydfiler relatert til helse og velvære; 
personlige elektroniske enheter for opptak, 
organisering, overføring, manipulering, 
gjennomgang og mottak av tekst, data, bilder 
og lydfiler; personlige elektroniske enheter for 
opptak, organisering, overføring, manipulering, 
gjennomgang og mottak av tekst, data, bilder 
og lydfiler relatert til helse og velvære; 
programvare brukt til opptak, organisering, 
overføring, gjennomgang og mottak av tekst, 
data, bilder og lydfiler; programvare brukt til 
opptak, organisering, overføring, gjennomgang 
og mottak av tekst, data, bilder og lydfiler 
relatert til helse og velvære; øretelefoner; 
hodetelefoner til bruk med mobiltelefoner, 
trådløse telefoner, telefoner eller 
datamaskiner; trådløse 
kommunikasjonsenheter for tale, data eller 
bildeoverføring; operativsystemet for 
hodetelefoner; høyttalere; MP3-spillere; USB-
kabler; batteriladere; bærevesker til de 
forannevnte enheter. 

Klasse:42 Online administrasjonstjenester for 
kommunikasjonsenheter og personlige 
elektroniske enheter, inkludert konsultasjon 
innen maskinvare og programvare 
konfigurasjonsstyring knyttet til bruken av 
kommunikasjonsutstyr og personlige 
elektroniske enheter; teknisk støtte, inkludert 
feilsøking i forbindelse med å diagnostisere 
problemer med kommunikasjonsenheter og 
personlige elektroniske enheter. 

Klasse:45 Internett-baserte sosiale nettverkstjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271175 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(300) Søknadsprioritet 2012.09.21, EM, 011207164 
(210) Søknadsnr.: 201303373 
(220) Inndato: 2013.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.13 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Inet AB, Hantverksvägen 15, SE-43633 ASKIM, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Detaljhandel og postordrehandel med 
elektronikkprodukter, computere, computer 
hardware, deler til computere, tilbehør til 
computere, computerprogrammer, servere, 
nettverk, kabler og adaptere, 
computerskjermer, projektorer, scannere, 
printere og printertilbehør, telefonapparater, 
kamera-, foto- og videoutstyr, vesker, lyd- og 
video-opptak, digitale, magnetiske og optiske 
datamedier, harde hvitevarer, høyttalere og 
høretelefoner, fjernsynsapparaater samt lyd- 
og filmanlegg samt apparater, instrumenter og 
medier til innspilling, gjengivelse, bæring, 
lagring, behandling, bearbeidelse, overføring, 
utsendelse, innhenting og gjengivelse av 
musikk, lyd, bilder, tekst, signaler, software, 
data aog koder; detaljhandel med 
spillkonsoller, tilbehør til spill, computerspill, 
nedlastbare spill, musikk- og filminnspillinger. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271176 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303359 
(220) Inndato: 2013.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.12 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Nettverkshardware, nemlig svitsjer og rutere; 
software for nettverksadministrasjon. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271177 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303626 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

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

 AliphCom, 99 Rhode Island Street, 3rd Floor, US-
CA94103 SAN FRANCISCO, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Høyttalere, forsterkere og mottakere til bruk 

med telefoner, trådløse telefoner, 
mobiltelefoner, MP3-spillere, bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter, 
datamaskiner. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271178 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303360 
(220) Inndato: 2013.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.12 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Nettverkshardware, nemlig svitsjer, rutere, 
trådløse styreenheter og tilgangspunkter. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271179 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201302458 
(220) Inndato: 2013.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.21 

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

(730) Innehaver: 
 Maran Utvikling AS, Duesund, 5986 HOSTELAND, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Skip og skipsskrog, båter og båtskrog, samt 

deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 
Klasse:37 Skipsbygging og skipsverft; vedlikehold og 

reparasjon av skip, fartøy og 
maskininstallasjoner; installasjon og 
reparasjon av navigasjonsutstyr, skipsradarer, 
datanettverk og dataperiferiutstyr. 

Klasse:42 Design av skip og båter, rådgivning 
vedrørende bygging av skip, ingeniørtjenester 
og kvalitetskontroll vedrørende bygging av 
skip; ingeniørtjenester i form av rådgivning 
angående tekniske installasjoner, 
kommunikasjonsutstyr, datautstyr og 
datanettverk, navigasjonsutstyr og 
skipsradarer og audiovisuelt utstyr. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271180 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303627 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

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

 AliphCom, 99 Rhode Island Street, 3rd Floor, US-
CA94103 SAN FRANCISCO, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Bærbare og håndholdte digitale elektroniske 

enheter for opptak, organisering, overføring, 
manipulering, gjennomgang og mottak av 
tekst, data, bilder og lydfiler; bærbare og 
håndholdte digitale elektroniske enheter for 
opptak, organisering, overføring, manipulering, 
gjennomgang og mottak av tekst, data , bilder 
og lydfiler relatert til helse og velvære; 
personlige elektroniske enheter for opptak, 
organisering, overføring, manipulering, 
gjennomgang og mottak av tekst, data, bilder 
og lydfiler; personlige elektroniske enheter for 
opptak, organisering, overføring, manipulering, 
gjennomgang og mottak av tekst, data, bilder 
og lydfiler relatert til helse og velvære; 
programvare brukt til opptak, organisering, 
overføring, gjennomgang og mottak av tekst, 
data, bilder og lydfiler; programvare brukt til 
opptak, organisering, overføring, gjennomgang 
og mottak av tekst, data, bilder og lydfiler 
relatert til helse og velvære; USB-kabler; 
batteriladere; bærevesker til de forannevnte 
enheter. 

Klasse:44 Helse- og velværetjenester; web-baserte 
helse- og velværetjenester som resulterer i en 
rapport som gir helse- og velværerelatert 
informasjon; tilby nettside med informasjon 
innen helse og velvære. 

Klasse:45 Internett-baserte sosiale nettverkstjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271181 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(300) Søknadsprioritet 2012.10.24, US, 85/762,710 
(210) Søknadsnr.: 201303387 
(220) Inndato: 2013.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.13 

HP POCKET PLAYLIST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Datahardware, periferiutstyr og innretninger for 
bærbar medielagring og digital mediastreaming; 
datahardware for opplating, lagring, gjenfinning, 
nedlasting, overføring og levering av digitalt 
innhold. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271182 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201301454 
(220) Inndato: 2013.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.30 

ARBA REFINED PELLETS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Arbaflame Technology AS, Grasmo, 2235 MATRAND, 
Norge 

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

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

vitenskapege og fotografiske formål og til bruk 
i landbruk, hagebruk og skogbruk; cellulose. 

Klasse:4 Brensel; ved; trepellets; skogsflis; hogstavfall; 
torvbrensel; torvbriketter [brensel]; trekull 
[brensel; brenseloljer; brikettkull [brensel]  

Klasse:40 Bearbeiding av materialer; behandling av tre. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 271183 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201212513 
(220) Inndato: 2012.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.16 

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

 Rosmersholm AS, Pilestredet 94 C, 0358 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271184 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303053 
(220) Inndato: 2013.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.05 

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

 Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, Eastgate, IE- 
LITTLE ISLAND, COUNTY CORK, Irland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271185 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303375 
(220) Inndato: 2013.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.13 

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

(730) Innehaver: 
 Syversen AS, Postboks 253, 1601 FREDRIKSTAD, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Vesker. 
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, sokker. 
Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg og 

markedsføring av klær, fottøy, hodeplagg, 
sokker og tekstiler; import- og 
eksportagenturer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271186 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303628 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

Bang&Midelfart 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 THOMAS NESSET MIDELFART AS, Trulsrudskogen 
41, 1350 LOMMEDALEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
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   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271187 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(300) Søknadsprioritet 2013.02.12, EM, 011565678 
(210) Søknadsnr.: 201303180 
(220) Inndato: 2013.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.11 

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

(730) Innehaver: 
 Jesper Bülow, Ewaldsbakken 19, DK-2900 

HELLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 
SANDNES, 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, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

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

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271188 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201302498 
(220) Inndato: 2013.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.22 

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

 CapWell AS, Vassbotnen 19, 4033 STAVANGER, 
Norge 

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271189 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201205901 
(220) Inndato: 2012.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.12 

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

(730) Innehaver: 
 Burda Creative Group GmbH, Konrad-Zuse-Platz 11, 

DE-81829 MÜNCHEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner. 
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
publikasjoner, tidsskrifter, aviser, bøker; 
plakater; klistremerker (papirvarer); kalendere 
(papirvarer); fotografier. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, spesielt 
fjernsynsannonsering, online-annonsering på 
computernettverk (bannerutveksling), radio-
annonsering, annonsering via postordre, 
plakatklistring, annonsering via trykksaker, 
publikasjoner, aviser, ukeblader, tidsskrifter og 
internett; annonsering via mobile radionettverk; 
annonsering på mobiltelefonfjernsyn; 
annonsering på internett, for andre; 
annonsebyråer; planlegging og design av 
annonseringsaktiviteter; presentasjon av 
foretak via internett og andre medier; 
distribusjon av prøver; salgsfremmende 
tjenester (for tredjemann); public relation (PR-
virksomhet); markedsføring, markedsstudier, 
herunder spesielt for andre, på digitale 
nettverk (webannonsering); 
telefonsalgtjenester; markedsundersøkelser og 
-analyser; PR byråer, nemlig PR; utleie av 
annonseringsplass på internett; arrangering av 
annonseringshendelser (events). 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, spesielt 
mobiltelefontjenester, telefontjenester, 
telefakstjenester, 
radiokommunikasjonstjenester, søketjenester, 
telekstjenester, telegramtjenester, 
epostdatatjenester; 
telekommunikasjonsvirksomhet via 
telekommunikasjonsnettverk, spesielt 
mobiltelefonnettverk eller satellitt-støttede 
telekommunikasjonsnettverk; trådløse 
mobiltelefontjenester; mobile 
telekommunikasjonstjenester, inkludert i kl. 38; 
cellulær telefonkommunikasjon; fjernsyns- og 
radiooverføring; fjernsyns- og/eller 
radiokringkasting; 
mobiltelefonfjernsynskringkasting; 
videokonferanser; nyhets- og 
informasjonsbyråer innenfor rammen av 
nyhetsbyråer; elektronisk mail; webteksting; 
data-assistert overføring av beskjeder og 
bilder; elektronisk overføring av data, 
beskjeder, bilder, dokumenter og informasjon 
relatert til temaer av generell interesse; trådløs 
telekommunikasjonsvirksomhet gjennom 
elektronisk overføring av data, lyd, beskjeder, 
bilder, informasjon og dokumenter via 
internett; fremskaffelse av tilgang til online 
computerdatabaser; fremskaffelse av tilgang til 
elektroniske publikasjoner på internett; trådløs 
telekommunikasjonsvirksomhet gjennom 
elektronisk overføring av data, lyd, beskjeder, 
bilder, informasjon og dokumenter via 
internett; fremskaffelse av tilgang til 

informasjon på internett og på det mobile 
internettet, spesielt tilgang til nedlastbare filer, 
nemlig lyd, bilde, musikk og videoopptak, alle 
de forannevnte filer spesielt for nedlasting for 
mobiltelefoner og andre mobile terminaler; 
overføring av informasjon lagret på databaser, 
nemlig ved hjelp av interaktive 
computersystemer og/eller ved å fremskaffe 
tilgang til informasjon på internett, inkludert i kl. 
38; telekommunikasjonstjenester via internett, 
intranett, ekstraanett; anskaffe tilgang til 
databaser; fremskaffelse av tilgang til et 
verdensomspennende computernettverk; 
fremskaffelse av tilgang til data på 
computernettverk, nemlig informasjon, tekster, 
tegninger and bilder vedrørende varer og 
tjenester; fremskaffelse av tilgang til data på 
internett og på det mobile internett, nemlig 
informasjon og beskjeder i form av lyd og 
bilder; fremskaffelse av tilgang til software på 
datanettverk for tilgang til internett; 
fremskaffelse av tilgang til informasjon for 
underholdning på computernettverk; 
fremskaffelse chatterom på internett; 
elektronisk utveksling av beskjeder via 
chattelinjer, chatterom og internettfora; 
telekommunikasjonsvirksomhet ved hjelp av 
plattformer og portaler på internet; 
fremskaffelse av telekommunikasjonskanaler 
for telekjøpstjenester; elektroniske 
mailtjenester; overføring av informasjon og 
data via computernettverk og internett; leasing 
av tilgangstid til en computerdatabase; leasing 
av tilgangstid til internettspill. 

Klasse:41 Publisering av trykksaker, bøker, aviser 
og/eller tidsskrifter (andre enn for 
annonseringsformål); publisering av aviser, 
tidsskrifter og bøker, og av trykte instruksjons- 
og informasjonsmateriell (andre enn for 
annonseringsformål), i elektronisk form og/eller 
på internet, inkludert i form av registrert lyd- og 
billedinformasjon; utleie av trykte 
publikasjoner; online publikasjon av trykksaker 
(annet enn for annonseringsformål), spesielt 
av elektroniske bøker og tidsskrifter (ikke 
nedlastbare); redigering av (mobile) websider; 
digitale billedtjenester; lyd- og 
fjernsynsstudiotjenester, spesielt lyd- og 
billedopptak, og skaping av 
multimediaprogrammer; visning og utleie av 
lyd- og billedopptak; utleie av registrerte 
databærere av alle typer, for 
underholdningsformål, spesielt videoutleie 
(databærere), DVD utleie (databærere) og 
filmutleie (databærere); produksjon av 
fjernsyns-, mobiltelefonfjernsyns- og 
radioprogrammer; underholdning, spesielt 
radio- og fjernsynsunderholdning; 
gjennomføring av underholdningsevent, 
kulturevent, live kultur- og sportsevent, 
treningsevent, inkludert i forbindelse med 
tildeling av sertifiseringsmerker; gjennmføring 
av undervisnings- og utdanningsevent, og 
kulturelle- og sportsevent, inkludert i klasse 41; 
arrangering og gjennomføring av konferanser, 
kongresser, konserter og symposier, 
seminarer, treningskurs, undervisnings- og 
utdanningsevent og forelesninger (for 
kulturelle- og utdanningsformål); organisering 
av utstillinger for kulturelle formål; organisering 
av underholdningsshow; underholdning via IP-
TV; underholdning via mobiltelefonfjernsyn; 
online spilltjenester (på computerdatanettverk); 
gjennomføring av spill på internett, inkludert på 
det mobile internet; arrangering av pokerspill 
og turneringer; fotografisk rapportering; 
underholdning i form av informasjons- og 
underholdningstjenester via 
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computerdatanettverk. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271190 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303097 
(220) Inndato: 2013.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.06 

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

 Hjulius AS, Buråsen 17, 4636 KRISTIANSAND S, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Dekk og felg for biler og motorsykler 
Klasse:37 Vulkanisering, montering og vedlikehold for 

biler, motorsykler med tilbehør 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271191 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201208923 
(220) Inndato: 2012.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.29 

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

 Tercel Oilfield Products AS, Snekkerveien 28, 4321 
SANDNES, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Murgitroyd & Co, Mannerheimintie 12 B 5th floor, FI-

00100 HELSINGFORS, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Borerør, borerørsbeskyttere, forlengningsrør 
og fôringsrør for brønnboring; brønnrør for 
anvendelse nedihulls; nedihullsrørenheter.  

Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner til anvendelse i 
boring, installasjon, konstruksjon og letearbeid 
i olje- og gassindustrien; apparater for 
anvendelse i forbindelse med boring etter olje 
og gass; apparater, utstyr og maskiner 
anvendt i leting samt boring og produksjon av 
olje og gass; apparater til anvendelse i 
forbindelse med installasjon, konstruksjon, 
vedlikehold eller reparasjon av olje- og 
gassbrønner; apparater til anvendelse i 
rensing av oljebrønner; verktøyer for 
brønnrensing, nemlig sirkulasjonsverktøyer, 
rørskrapere og børsteverktøyer; utstyr og 
apparater til ferdigstilling og sementering; 
apparater for installasjon av fôringsrør og 
linere i borehull; apparater og utstyr for 
linerhangere og linerhanging; apparater for 
anvendelse i forbindelse med kompletterings- 
eller sementeringsoperasjoner under 
brønnkonstruksjon; apparater for anvendelse i 
brønnfordypningsoperasjoner og 
kompletteringsoperasjoner av multilateraltypen 
under brønnkonstruksjon; verktøyer og 
apparater for boring av borehull; 
produksjonsapparater for utvinning av fluider 
fra bunnen; apparater for drilling, boring, 
kutting, sliping, riving, utvidelse og rensing av 
olje-og gassbrønner; borkroner til verktøyer for 
drilling, boring, kutting, sliping, riving, utvidelse 
og rengjøring; boresko, føringssko, foringssko; 
sementsko; utvidelsesbor, borkroner; 
senkeverktøyer for brønnboringer; 
oppfiskingsredskaper for brønnboringer; 
sentralisatorer for anvendelse i olje- og 
gassindustrien; nedihullsverktøyer; 
foringsrørboresko for anvendelse i olje- og 
gassindustrien; boreapparater med foringsrør 
for anvendelse nedihulls; rensemaskiner for 
olje- og gassindustrimaskiner; 
kjerneborekroner; borekroner for fjellboring; 
borerigger, boremaskiner og deler dertil; 
jordboringsmaskiner; motordrevne borerigger; 
oljefeltutstyr, nemlig mekaniseringsmaskiner 
og mekaniseringsanordninger for borerigg; 
oljefeltutstyr, nemlig mekaniske 
håndteringsmaskiner og -anordninger for 
borerigg; pumpemaskiner til oljebrønn; 
hardmetallskjær til maskiner; 
brønnboremaskiner; deler og tilbehør til alle 
ovennevnte varer. 

Klasse:17 Tetningsstykker av gummi til brønner.  
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271192 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303451 
(220) Inndato: 2013.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.15 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ACE Ltd, Bärengasse 32, CH-8001 ZÜRICH, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Forsikringstjenester. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271193 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201106786 
(220) Inndato: 2011.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.16 

SUN WAKASA GOLD PLUS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SUN CHLORELLA CORP, 369, Osakacho, 
Karasumadori Gojo Sagaru, Shimogyo-ku, JP- KYOTO-
SHI, KYOTO, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Kosttilskudd; næringstilskudd; kost eller 
næringstilskudd i form av kapsler, tabletter, 
pulver, granula, væske, gele eller pasta som 
inneholder kollagen, vitaminer av ulike typer, 
kostfiber, agaricus, blåbær, dokosaheksaensyre 
(DHA), eikosapentaensyre (EPA), anserine, 
betakaroten, maca, sink, kalsium, magnesium, 
mineraler, jern, acerola, aminosyrer, naturlige 
aminosyrer, chondroitin, vegetabilsk cellulose, 
soyabønne isoflavone, soyabønneproteiner, 
haematococcus, dunaliella eller chlorella; 
flytende kosttilskudd; flytende næringstilskudd; 
dietetiske drikketilskudd; næringstilskudd for 
drikker; flytende kosttilskudd eller 
næringstilskudd som inneholder 
chlorellaekstrakt, ekstrakt av røttene til sibirisk 
ginseng , eller agaricusekstrakt; kost- eller 
ernæringsmessig drikketilskudd som inneholder 
chlorellaekstrakt, ekstrakt fra røttene av sibirisk 
ginseng, eller agaricusekstrakt; ingen av de 
forannevnte varene er til bruk for innpakning av 
matvarer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271194 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303453 
(220) Inndato: 2013.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.15 

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

(730) Innehaver: 
 Advokatfirmaet Wiersholm AS, Postboks 1400 Vika, 

0115 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Arrangering/organisering og ledelse av 

praktiske seminarer. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271195 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303689 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

(730) Innehaver: 
 Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, Postboks 4 

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparater og instrumenter til undervisning; 

magnetiske databærere; 
databehandlingsutstyr; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; internettbaserte 
undervisningsprogrammer; elektroniske 
publikasjoner; nedlastbare programvarer, 
herunder iPhone, iPad og Android 
applikasjoner; DVDer; CDer; videofilmer 

Klasse:41 Sportslige aktiviteter; kulturelle aktiviteter; 
arrangering og gjennomføring av 
konkurranser; utarbeidelse og gjennomføring 
av treningsopplegg som del av rehabilitering 
etter sykdom; utdannelsesvirksomhet og 
opplæringsvirksomhet, herunder arrangering 
og organisering av konferanser, kongresser, 
seminarer, kurs, undervisning og foredrag 
relatert til kreftsykdom, fysisk aktivitet og 
trening, herunder som ledd i rehabilitering etter 
sykdom; veiledning og informasjon relatert 
fysisk aktivitet og trening, herunder som ledd i 
rehabilitering etter sykdom; produksjon av 
utdanningsfilmer og informasjonsfilmer relatert 
til fysisk aktivitet og trening, herunder som ledd 
i rehabilitering etter sykdom; produksjon av 
radio-og tv-programmer fysisk aktivitet og 
trening, herunder som ledd i rehabilitering etter 
sykdom; publisering av tekster (ikke 
reklametekster) i tidsskrifter, bøker og andre 
trykksaker; utgivelse av bøker; publisering av 
bøker, brosjyrer og tidsskrifter on-line; 
tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner 
on-line; 

Klasse:45 Juridiske tjenester i forbindelse med politisk 
påvirkningsarbeid vedrørende forebygging og 
behandling av kreft, rettigheter for 
kreftpasienter og pårørende, fysisk aktivitet og 
trening, herunder som ledd i rehabilitering etter 
sykdom , samt forvaltning av immateriale 
rettigheter; personlige og sosiale tjenester 
utført av andre for å dekke personlige behov, 
nemlig personlig og sosial oppfølging av 
personer som lever med kreftsykdommmer 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 

(111) Reg.nr.: 271196 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201200026 
(220) Inndato: 2012.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.04 

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

 Norges Automobil-Forbund, Postboks 6683 Etterstad, 
0609 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; pensler; 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
bokmerker; brevpapir; brosjyrer; bøker; 
emballasje- og innpakningspapir; etiketter; 
flygeblad; kalendere; kontorrekvisita; 
magasiner, tidsskrifter, publikasjoner; 
instruksjons- og undervisningsmateriell; 
skolemateriell; notisbøker; papir-, tegne og 
skriveblokker; pennaler; plakater; poser for 
emballasje; postkort; samlemapper; skilt av 
papir eller kartong; skriveunderlag; 
tegnelinjaler; tegnesaker; tegneserier; 
viskelær. 

Klasse:18 Bager og vesker; bager for sport; 
campingsekker; handleveske; håndkoffert; 
håndvesker; kofferter; lommebøker; paraply; 
pengepung; ransler; reisebager; reisekoffert; 
reiseveske; ryggsekker; skolesekker; 
skolevesker; strandvesker; trillebager; tursekk; 
regntrekk til sekk. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; badehetter; 
bandanas; barneklær; bekledning for syklister; 
belter; hansker; gymnastikk- og sportsklær; 
kostymer; regntøy; sandaler; sjal; skjerf; slips; 
sokker; strømper; strømpebukser; øreklaffer. 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; bager, ikke opptatt 
i andre klasser; baller; ballonger; brettspill; 
leker; lekekjøretøy; elektroniske spill; ski; 
skøyter; kjelker; akebrett; sykler; tøyleker, 
herunder bamser og teddybjørner; trampoliner. 

Klasse:35 Drift og administrasjon av medlemskap for 
barn i tilknytning til organisasjon for norske 
bilister og andre interesserte; salg av 
forannevnte varer i klassene 16, 18, 25, og 28. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; kursvirksomhet innenfor 
trafikksikkerhet; opplæringsvirksomhet og 
informasjonsvirksomhet om trafikk, 
trafikksikkerhet og trafikkopplæring; 
konsulenttjenester innen feltet trafikksikkerhet, 
HMS og trafikkopplæring; utgivelse av 
reisebøker, turplanleggere, campingguide, 
bilferieguide, atlas; utgivelse av tekster (annet 
enn reklametekster); utgivelse av bøker, 
magasiner, tidsskrifter, publikasjoner, 
aktivitetsbøker, instruksjons- og 
undervisningsmateriell, skolemateriell; 
utgivelse av elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271197 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201203916 
(220) Inndato: 2012.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.12 

den norske sky 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Internnett AS, Kampeveien 18B, 1350 LOMMEDALEN, 
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, registrering eller 
kontroll av elektrisitet; grammofonplater; 
kompaktdisker, DVDer og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner; 
brannslukningsapparater. 
 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271198 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201204240 
(220) Inndato: 2012.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.23 

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

 Internnett AS, Kampeveien 18 B, 1350 LOMMEDALEN, 
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, registrering eller 
kontroll av elektrisitet; grammofonplater; 
kompaktdisker, DVDer og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner; 
brannslukningsapparater. 
 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271199 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201200027 
(220) Inndato: 2012.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.04 

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

(730) Innehaver: 
 Norges Automobil-Forbund, Postboks 6683 Etterstad, 

0609 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, 
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; pensler; 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
bokmerker; brevpapir; brosjyrer; bøker; 
emballasje- og innpakningspapir; etiketter; 
flygeblad; kalendere; kontorrekvisita; 
magasiner, tidsskrifter, publikasjoner; 
instruksjons- og undervisningsmateriell; 
skolemateriell; notisbøker; papir-, tegne og 
skriveblokker; pennaler; plakater; poser for 
emballasje; postkort; samlemapper; skilt av 
papir eller kartong; skriveunderlag; 
tegnelinjaler; tegnesaker; tegneserier; 
viskelær. 

Klasse:18 Bager og vesker; bager for sport; 
campingsekker; handleveske; håndkoffert; 
håndvesker; kofferter; lommebøker; paraply; 
pengepung; ransler; reisebager; reisekoffert; 
reiseveske; ryggsekker; skolesekker; 
skolevesker; strandvesker; trillebager; tursekk; 
regntrekk til sekk. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; badehetter; 
bandanas; barneklær; bekledning for syklister; 
belter; hansker; gymnastikk- og sportsklær; 
kostymer; regntøy; sandaler; sjal; skjerf; slips; 
sokker; strømper; strømpebukser; øreklaffer. 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; bager, ikke opptatt 
i andre klasser; baller; ballonger; brettspill; 
leker; lekekjøretøy; elektroniske spill; ski; 
skøyter; kjelker; akebrett; sykler; tøyleker, 
herunder bamser og teddybjørner; trampoliner. 

Klasse:35 Drift og administrasjon av medlemskap for 
barn i tilknytning til organisasjon for norske 
bilister og andre interesserte; salg av 
forannevnte varer i klassene 16, 18, 25, og 28. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; kursvirksomhet innenfor 
trafikksikkerhet; opplæringsvirksomhet og 
informasjonsvirksomhet om trafikk, 
trafikksikkerhet og trafikkopplæring; 
konsulenttjenester innen feltet trafikksikkerhet, 
HMS og trafikkopplæring; utgivelse av 
reisebøker, turplanleggere, campingguide, 
bilferieguide, atlas; utgivelse av tekster (annet 
enn reklametekster); utgivelse av bøker, 
magasiner, tidsskrifter, publikasjoner, 
aktivitetsbøker, instruksjons- og 
undervisningsmateriell, skolemateriell; 
utgivelse av elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271200 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201203035 
(220) Inndato: 2012.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.20 

(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 

TRANSIT CUSTOM 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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 Biler. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271201 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201302460 
(220) Inndato: 2013.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.21 

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

 Nintendo Co Ltd, 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba, 
Minami-ku, JP-601-8501 KYOTO-SHI, KYOTO, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Spilleprogrammer for 
hjemmevideospillmaskiner; elektroniske kretser, 
magnetiske disker, optiske disker, optisk 
magnetiske disker, magnetiske bånd, ROM-
kort, ROM-kassetter, CD-ROMer og DVD-
ROMer inneholdende programmer for 
hjemmevideospillmaskiner; lagringsmedier 
inneholdende programmer for 
hjemmevideospillmaskiner; programmer for 
håndholdte spill med flytende-krystall-skjermer 
(LCD-skjermer); elektroniske kretser, 
magnetiske disker, optiske disker, optisk 
magnetiske disker, magnetiske bånd, ROM-
kort, ROM-kassetter, CD-ROMer og DVD-
ROMer inneholdende programmer for 
håndholdte spill med flytende krystall-skjermer 
(LCD-skjermer); lagringsmedier inneholdende 
programmer for håndholdte spill med flytende-
krystall-skjermer (LCD-skjermer); programmer 
for arkadevideospillmaskiner; elektroniske 
kretser, magnetiske disker, optiske disker, 
optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, 
ROM-kort, ROM-kassetter, CD-ROMer og DVD-
ROMer inneholdende programmer for 
arkadevideospillmaskiner; lagringsmedier 
inneholdende programmer for 
arkadevideospillmaskiner; nedlastbare eller 
installerbare spilleprogrammer og tilleggsdata 
for videospillapparater for hjemmebruk; 
nedlastbare eller installerbare programmer og 
tilleggsdata for arkadevideospillmaskiner; 
nedlastbare eller installerbare programmer og 
tilleggsdata for håndholdte spill med flytende-
krystall-skjermer (LCD-skjermer); nedlastbare 
eller installerbare dataprogrammer og 
tilleggsdata for datamaskiner; datamaskiner; 
dataprogrammer; nedlastbare dataprogrammer; 
elektroniske kretser, magnetiske disker, optiske 
disker, optisk magnetiske disker, magnetiske 
bånd, ROM-kort, ROM-kassetter, CD-ROMer og 
DVD-ROMer inneholdende dataprogrammer; 
lagringsmedier inneholdende dataprogrammer; 
spilleprogrammer for mobiltelefoner; 
elektroniske maskiner, apparater og deler dertil; 
mobiltelefoner; deler og tilbehør til 
mobiltelefoner; mobiltelefonstropper; 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; 
innregistrerte kompaktplater; grammofonplater; 
nedlastbare musikkfiler; eksponerte 
kinematografiske filmer; eksponerte 
lysbildefilmer; lysbildefilmrammer; nedlastbare 
bildefiler; innspilte videoplater og videobånd; 
elektroniske publikasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271202 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303631 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

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

(730) Innehaver: 
 Norsk Eiendom, Postboks 7185 Majorstuen, 0307 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

ledelse og administrasjon av bedrifter. 
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet. 
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet, organisering og ledelse 
av kurs og konferanser. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271203 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201302501 
(220) Inndato: 2013.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.22 

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

 EUROVENT NORGE AS, Postboks 70, 1751 HALDEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 

samt varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som 
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall). 

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271204 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201302817 
(220) Inndato: 2013.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.28 

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

(730) Innehaver: 
 Conecto AS, Postboks 85, 1332 ØSTERÅS, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Tjenesteytelse innen fordringsadministasjon, 

finansiering, kredittadministasjon og inkasso. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 271205 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303694 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

(730) Innehaver: 
 Sætre AS, Postboks 4272 Nydalen, 0401 OSLO, Norge

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
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; kjeks. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271206 
(151) Reg.dato.: 2013.06.20 
(210) Søknadsnr.: 201303709 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

 Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 ODENSE 
S, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Orifarm AS, Nydalsveien 33, 0484 OSLO, Norge 

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

hygieniske preparater for medisinske formal; 
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. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271207 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(300) Søknadsprioritet 2012.09.18, US, 85/731,318 
(210) Søknadsnr.: 201303632 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

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

 Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US-
NY10154-0037 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker for 
bruk til behandling og forebygging av fedme, 
diabetes, inkontinens, kardiovaskulære 
sykdommer, sykdommer og lidelser på 
sentralnervesystemet, stoffskiftesykdommer, 
slag, kreft, betennelser og betennelseslidelser, 
luftveissykdommer og infeksjonssykdommer, 
autoimmunsykdommer, avvisning av 
transplanterte organer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271208 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201301528 
(220) Inndato: 2013.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.04 

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

 Jaxa AS, Postboks 201, 1300 SANDVIKA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Personellrekruttering, outsourcingstjenester 
[forretningsassistanse].  

Klasse:45 Lisensiering av dataprogrammer [juridiske 
tjenester]. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 

 
(111) Reg.nr.: 271209 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303633 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

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

 Vaasan OY, Nuijalantie 13, FI-02630 ESBO, Finland 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:30 Mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk 

og konditorvarer, konfektyrer. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 271210 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303393 
(220) Inndato: 2013.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.13 

Bratsberg Lager Øl 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 JAN HALVOR FJELD, VOLDSVEGEN 745, 3739 
SKIEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:32 Øl 
Klasse:33 Alkoholholdige drikker 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271211 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303635 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

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

(730) Innehaver: 
 CBK DISTRIBUSJON AS, Per Krohgs Vei 4 A, 1065 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
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:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt 
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller 
av plast. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271212 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303636 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

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

(730) Innehaver: 
 KiMs Norge AS, Postboks 4274 Nydalen, 0401 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Potetchips. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 271213 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201213849 
(220) Inndato: 2012.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.13 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:41 Medisinske utdanningstjenester, nemlig 
tilveiebringe psykologiske teknikker for bruk 
med pasienter som lider av schizofreni. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271214 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201301751 
(220) Inndato: 2013.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.07 

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

 Hans Christian Mengshoel, Arnstein Arnebergs vei 8, 
0274 OSLO, Norge 

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

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

Klasse:9 Spesialmøbler for laboratorier. 
Klasse:10 Spesialmøbler for medisinsk bruk. 
Klasse:20 Møbler; stoler; barnestoler (høy), gåstol for 

barn, kontormøbler, lesepulter, skolemøbler, 
skrivebord. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271215 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303128 
(220) Inndato: 2013.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.08 

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

 Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, Eastgate, IE- 
LITTLE ISLAND, COUNTY CORK, Irland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271216 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303034 
(220) Inndato: 2013.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.27 

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

 Studentkulturhuset i Bergen AS, Postboks 1822 
Håkonsgaten, 5828 BERGEN, Norge 

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

opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter. 
 

Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271217 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201302403 
(220) Inndato: 2013.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.19 

IMPRESS BY BROADWAY NAILS
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Kiss Nail Products Inc, 57 Seaview Blvd., US-NY11050 
PORT WASHINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Kunstige negler som kan klemmes/trykkes på 
og neglepleieprodukter; neglepleie- , 
negleforsterkings- og 
negleutsmykkingsprodukter og -preparater; 
kunstige fingernegler og tånegler, kunstig negl-
sett, lim til kunstige negler, limfjerner for 
kunstige negler, UV gelé, gelé til å lage kunstige 
negler, negleforsterkere, 
negleforseglingsprodukter, 
neglebeskyttelsesprodukter, negleemalje, 
neglelakk, neglelakksett, akrylneglformingssett, 
neglekunstsett; negleoverføringsbilder, 
negleglitter, neglecharms, neglesmykker, 
hengende neglesmykker og andre ting som kan 
festes på neglene som forskjønner og dekorerer 
neglene.  

Klasse:8 Sandpapirfiler. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 271218 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201300529 
(220) Inndato: 2013.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.10 

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

 Nikken International Inc, 52 Discovery Road, US-
CA92618 IRVINE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:10 Teraputiske apparater og instrumenter; 
magnetiske terapiprodukter; 
massasjeapparater og instrumenter; 
massasjeapparater og instrumenter med 
magnetisk fluks-teknologi; massasjeapparater 
og instrumenter med negativ-ion teknologi; 
massasjeapparater og instrumenter med fjern-
infrarød teknologi; baller og kuler med 
massasjenoduler. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271219 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303395 
(220) Inndato: 2013.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.13 

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

(730) Innehaver: 
 SCALA RETAIL PROPERTY AS, Rådhusgaten 23, 

0158 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Fiansiell virksomhet; forretninger med fast 

eiendom. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271220 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303448 
(220) Inndato: 2013.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.15 

nbg24:7 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sana Pharma AS, Postboks 234, Manglerud, 0612 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Kosmetisk krem; kosmetiske preparater; 

kosmetiske preparater for hudpleie, 
ansiktskrem, håndkrem, bodylotion; sjampo; 
sminkeprodukter; solbeskyttende midler 
[kosmetikk], after sun lotions. 

Klasse:5 Kosttilskudd; vitaminpreparater. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271221 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201210925 
(220) Inndato: 2012.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.12 

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

 Birkebeinerrennet AS, Fabrikkveien 2, 2450 RENA, 
Norge 
 
Birkebeinerrittet AS, Fabrikkveien 2, 2450 RENA, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 

0101 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Sportsbriller; solbriller. 
Klasse:14 Varer av edelt metall; ur; pyntegjenstander av 

sølv; sølvtøy; medaljer. 
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer 

(ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; 
aviser; magasiner [tidsskrifter]; brosjyrer; 
bøker; fotografier; geografiske kart; 
graveringer; kalendere; plakater.  

Klasse:18 Lær og lærimitasjoner; ryggsekker; tursekker; 
reisebager; bager for sport. 

Klasse:21 Glassvarer; servise; porselen og keramikk; 
husholdnings- og kjøkkenredskap; beholdere 
og termos; flasker; pokaler, ikke av edelmetall. 

Klasse:25 Hansker; skihansker. 
Klasse:28 Ski; skiutstyr; skibindinger; skiskraper; bager 

spesielt tilpasset ski; overtrekk for ski; 
skiposer. 

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:32 Ikke-alkoholholdige drikker; herunder 
sportsdrikke. 

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; utstedelse av 
kredittkort. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271222 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303637 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

MK MARY KAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mary Kay Inc, 16251 Dallas Parkway, US-TX 5001 
ADDISON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:14 Juvelervarer, smykker, edelstener; ur; klokker; 
ornamenter, pyntegjenstander; charms og 
kjedepynt; medaljer; metalltrofeer. 

Klasse:16 Trykt forretningsmateriell, 
markedsføringsmateriell og salgshjelpemidler 
(sales aids), kataloger, magasiner, visittkort, 
brevark, skrivesaker og papairvarer og 
brosjyrer, alt innen området kosmetikk og 
skjønnhetspleie. 

Klasse:21 Beholdere for kosmetikk, brett, sminkeskrin og 
-paletter og etuier, bokser og beholdere, solgt 
tomme; kosmetiske børster, kammer og 
applikatorer; kosmetiske svamper; beholdere 
og utstyr og redskaper for husholdnings- eller 
kjøkkenbruk.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271223 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201211548 
(220) Inndato: 2012.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.23 

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

(730) Innehaver: 
 Birkebeinerrennet AS, Fabrikkveien 2, 2450 RENA, 

Norge 
 
Birkebeinerrittet AS, Fabrikkveien 2, 2450 RENA, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 

0101 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Sportsbriller; solbriller. 
Klasse:12 Sykler, sykkelrammer, sykkelgear, sykkelseter, 

sykkelhjul, sykkeldekk og -slanger, 
sykkelfelger, sykkelbremser. 

Klasse:14 Varer av edelt metall; ur; pyntegjenstander av 
sølv; sølvtøy; medaljer. 

Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer 
(ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; 
aviser; magasiner [tidsskrifter]; brosjyrer; 
bøker; fotografier; geografiske kart; 
graveringer; kalendere; plakater. 

Klasse:18 Lær og lærimitasjoner; ryggsekker; tursekker; 
reisebager; bager for sport. 

Klasse:21 Glassvarer; servise; porselen og keramikk; 
husholdnings- og kjøkkenredskap; beholdere 
og termos; flasker; pokaler, ikke av edelmetall. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; hansker; skihansker. 
Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i 

andre klasser); ski; skiutstyr; skibindinger; 
skiskraper; bager spesielt tilpasset ski; 
overtrekk for ski; skiposer. 

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:32 Ikke-alkoholholdige drikker; herunder 
sportsdrikke. 

Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; utstedelse av 
kredittkort. 

Klasse:41 Sportslige- og kulturelle arrangementer, 
tidtagningstjenester ved sportsbegivenheter, 
organisering av sportskonkurranser. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271224 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201213806 
(220) Inndato: 2012.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.12 

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

 CYBERIT SYSTEMS AS, Strandkaien 6, 5013 
BERGEN, 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. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271225 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303397 
(220) Inndato: 2013.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.13 

SAMSUNG ADAPT DISPLAY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Programvare for smarttelefoner og nettbrett 

som har funksjoner for å optimalisere 
fargefølsomhet, lysstyrke, og innsynsvinkel på 
skjermen, i forhold til formål som nettsurfing, 
fotografering, og lesing av e-bøker ved bruk av 
smarttelefoner og nettbrett; smarttelefoner; 
mobiletelefoner; nettbrett; datamaskiner; 
digitalkamera; lavfrekvensforsterkere; 
forsterkerkomponenter; høyttalere; tomme USB 
flash minne stasjoner; innebygd trådløs lyd og 
video 
mottakere og elektroniske dokkingstasjoner for 
bruk med elektroniske boklesere, nettbrett, mp3 
spillere, mp4 spillere, mobiltelefoner og 
smarttelefoner; videokamera; data programvare 
for 
mobiltelefoner, bærbare mediaspillere og 
håndholdte datamaskiner, nemlig programvare 
for bruk 
ved stemmegjenkjenning; dataspill 
programvare; dataskjermer; data 
nettverkshuber, svitsjer og 
rutere; data programvare for kontroll av 
husholdningsapparater; data programvare for 
direktemeldinger, sending og mottak av eposter 
og kontaktinformasjon, deling av planer og 
innhold, 
data programvare for ledelse og organisering av 
forskjellig digitalt lesbart innhold, nemlig digitale 
elektroniske bøker, digitale elektroniske aviser, 
oppgaver og digitale elektroniske magasiner; 
data 
programvare for personlig informasjon ledelse; 
data programvare for avspilling eller deling av 
multimedia filer; data programvare for kjøp, 
nedlasting, avspilling eller å høre på musikk; 
data 
programvare for kjøp, abonnering, nedlasting, 
avspilling eller å høre på digitalt lesbart innhold, 
nemlig digitale elektroniske bøker, digitale 
elektroniske aviser, oppgaver og digitale 
elektroniske 
magasiner og elektroniske spill; data 
programvare for reise informasjonssystem for 
tilbydelse eller 
ytelse av reiseråd og informasjon vedrørende 
hotell, severdigheter, museum, offentlig 
transport, 
restauranter og annen informasjon vedrørende 
reise og transport; data programvare for bruk 
ved 
søk etter, skumlesing, og kjøp av programvare i 
en elektronisk database; dataprogramvare for 
bruk 
ved opptak, organisering, overføring, 
manipulering, og gjennomsyn av tekst, lydfiler, 
bildefiler og 
elektroniske spill i forbindelse med fjernsyn, 
datamaskiner, musikkspillere, videospillere, 
mediaspillere og mobilttelefoner; data 
programvare for bruk ved satelitter og GPS 
navigasjons 
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system for navigering, rute og reiseplanlegging, 
og elektronisk kart; data programvare for 
reiseinformasjonssystemer for tilbydelse eller 
ytelser av reiseråd og for informasjon 
vedrørende 
hoteller, severdigheter, museum, offentlig 
transport, restauranter og annen informasjon 
vedrørende 
reise og transport; data programvare som 
foreslår de mest passende pen-input 
applikasjoner for 
mobilt utstyr; data programvare for å muliggjøre 
tilgang til Internet og andre applikasjoner; data 
programvare for bruk for å se på og laste ned 
elektroniske kart; data programvare innlagt på 
bærbare 
telefoner og/eller bærbare datamaskiner som 
tillater brukere å spille og laste ned elektroniske 
spill, 
høre på og laste ned ringetoner og musikk, og 
se på og laste ned skjermbeskyttere og motiver; 
data 
programvare for å redigere daglige aktiviteter, 
adressebøker, kalendre, memos, og multimedia 
innhold lagret på mobile anordninger; data 
programvare for å muliggjøre produksjon, 
posting, 
opplasting, nedlasting, overføring, mottak, 
redigering, utpakking, koding, dekoding, spilling, 
lagring, 
organisering, visning, tagging, blogging og/eller 
deling av elektronisk media og informasjon over 
Internet, lokalt nettverk eller 
telekommunikasjonsnettverk; data programvare 
for å gjøre det mulig 
for brukere å programmere og distribuere lyd, 
videoer, text og annet multimedia innhold, 
nemlig 
musikk, konserter, videoer, radio,fjernsyn, 
nyheter, sport, spill, kulturelle eventer, og 
underholdningsrelaterte- og 
undervisningsprogrammer via 
kommunikasjonsnettverk; 
dataprogramvare for å motta, transportere, 
kode, dekode, dekryptere, kryptere, overføre, 
multipleksing, demultipleksing og manipulering 
videoer og annen data i digitalt format for å 
levere 
fjernsyn og andre video programmer til 
passende videoanordninger for distribusjon av 
fjernsynsprogrammer for å se på 
fjernsynsskjermer og dataskjermer; digitale 
fotoalbum for visning av digitale bilder, 
videoklipp og musikk; digitale fotorammer for 
visning av digitale bilder, videoklipp og 
musikk; digitale set-top bokser, nemlig digitale 
media mottakere og dekodere, kabelfjernsyns 
konvertere, lokalnettverk streaming media 
konvertere; nedlastbare digitale bilder, nemlig 
fotografier 
eller video bilder innen området arkitektur, 
ballettdansere, kostymer, musikkinstrumenter, 
set 
designs, kommunikasjonsutstyr, lydbølger, 
politiske budsjetter, fattigdom, Tyskland, fjell, 
sjøer, 
fjellkjeder, soldater, historiske personer og sted, 
rettsbygninger, advokater, rettsavgjørelser, 
dommere, kriminelle, manuskripter, bøker, 
bokomslag, orkester, rocke band, vokalister, 
gitarister, 
gitarer, filosofer, trykkeripresser, aviser, 
avisredaksjoner, laboratorium, 
forskningslaboratorium, 
verdensrommet, planeter, galakser, månen, 
planter, romvesener, romskip, science fiction 
figurer, 
biler og datamaskiner; nedlastbare ringetoner 

for mobiltelefoner og nettbrett; DVD spillere; 
elektroniske tavler; telefakser; harddiskdrivere; 
intercom telefonsentraler for forbindelse til et 
telefonnettverk; IP telefoner; IP PBX 
sentralbord; telefon sentral operasjonssystem 
programvare; 
telefon sentralbord; LAN svitsjer; mobile 
telefoner og nettbrett tilbehør, nemlig batterier, 
elektriske 
batteriladere, data kommunikasjonskabler, 
headset, høretelefoner, billadere, læretuier 
tilpasset for 
mobiltelefoner og nettbrett, handsfri-sett og flip-
deksel tilpasset for mobiltelefoner og nettbrett, 
posisjonspekere, lydkort, skjerm 
beskyttelsesfilmer og bærbare høyttalere; 
operativsystem 
programvare for mobiltelefoner; mobiltelefoner; 
MP3 spillere; nettverkstilgang server 
maskinvare; 
nettverkstilgang server operativsystem 
programvare; optiske diskstasjoner; optiske 
diskspillere; 
PDAer; bærbare datamaskiner; bærbare 
mediaspillere; skrivere for datamaskiner; 
halvledere; stereo 
høyttalere; posisjonspekere for bærbare 
elektroniske anordninger; nettbrett 
operativsystem 
programvare; telefoner; telefoner brukt som 
terminaler for IP PBX; fjernsynsmottakere; 
tredimensjonale briller; WAN-rutere. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271226 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303638 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

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

(730) Innehaver: 
 ER AN VEIKRO Linda Andersen, Byvegen 921, 5212 

SØFTELAND, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

matvarer og ferdigretter laget av kjøtt, fisk, 
skalldyr, vilt eller fjærkre. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salg av mat og drikke, 
kioskvarer, dagligvarer, klær og hodeplagg. 

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

Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 
midlertidig innlosjering; kro, bistro, kafeer, bar; 
restaurant; snackbarer; catering- og 
kantinetjenester; utleie av selskapslokale. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271227 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201010989 
(220) Inndato: 2010.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.22 

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

(730) Innehaver: 
 Mountain Force AG, Riedstrasse 1, CH-6343 

ROTKREUZ, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271228 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201012290 
(220) Inndato: 2010.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.19 

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

 Schlumberger Ltd, 5599 San Felipe, 16th Floor, US-
TX77056 HOUSTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, 
vitenskapelige og fotografiske formål og til 
bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; 
ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; 
ildslukningsmidler, preparater og midler for 
herding og lodding; kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler; garvestoffer; 
bindemidler til industrielle formål, herunder 
syrer anvendt ved olje- og gassleting og 
produksjon; hydraulisk fluid; kjemiske 
preparater, nemlig rensemidler anvendt i olje- 
og gassleting og produksjon; kjemiske rensere 
rettet mot olje- og gassboreindustrien; 
kjemikalier anvendt ved oljeboring; boreslam 
for bruk i olje- og gassbrønnboring; kjemikalier 
for sveising; gasser for sveising; flussmiddel 
for metallsveising; kjemiske borefluider for 
bruk i undergrunnsbrønner, nemlig boreslam, 
kompletteringsfluider, overhalingsfluider og 
borehullsfluider; kjemiske additiver for bruk 
med borefluider; kjemiske borefluider for bruk 
ved oljebrønnboring. 

Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt 
for landkjøretøyer); koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner; herunder 
utstyr på feltet for olje-, gass-, geotermisk 
vannutvikling og karbondioksid, nemlig låser, 
nipler, utvidere (expandables), konuser, 
strømningsreguleringsinnretninger, 
røroppheng, koplinger, bøssinger, 
flotasjonsutstyr, sentreringsutstyr, manifolder, 
krager, overvåkningsinnretninger, multilaterale 
innretninger, tetningsinnretninger, holdere, 
stabilisatorer, hullåpnere, utvidere, 
underutvidere, borekiler, fresere, pakninger, 
rør, rørledninger, rørskjøter, fôringsrør og 
rørkoplinger, halvåpne sko (half-mule shoes), 
føringssko, brennersko, vaskesko, vakuum, 
hengere, sikkerhetsskjøter, akseleratorer, 
fôringsrør, alle som del av maskiner for 
konstruksjon og vedlikehold av oljebrønner, 
gassbrønner og rørledninger; pakningsutstyr i 
form av verktøy brukt i tetning/lukking av 
oljebrønner, gassbrønner, rørledninger; 
isolasjonsventiler, kabler, plugger, borkroner, 
borestenger, boremotorer, boremaskiner, 
borehammere, boresystemer, 
borestøteverktøy, fresesystemer, freserutstyr, 
slaghammere, tunger, kuttere, svivler, 
injeksjonsutstyr, smøresystemer, senkere, 
ristere, sandutskillere, silutskillere, 
slamrenseutstyr, sentrifuger, 
flytbehandlingsutstyr, skrevere, spyd, 
innhentingsverktøy, fiskeverktøy for å få 
tilbake verktøy eller instrumenter som har 
forsvunnet i en brønn; bindemaskinverktøy 
utstyr; borerigger, lagre for bruk i 
boremaskiner, rotorer anvendt i boremaskiner, 
statorer som er delt av maskinene, 

sikkerhetsventiler, sorteringsutstyr, glatte 
ledninger, pumper, vekslere, kabler, 
gassløftinnretninger, fluidseparatorer, 
hydraulisk utstyr, perforeringsinnretninger 
(mekanisk verktøy), skrapere (mekanisk 
verktøy), kontrollenhet (del av maskin) for 
anker- og tetningspakninger til bruk i 
forbindelse med konstruksjon og vedlikehold 
av oljebrønner, gassbrønner og rørledninger, 
pumper for bruk i irrigasjonssystemer; 
trykkreguleringsutstyr, nemlig strypeventiler, 
gassutskillere, og sentrifuger; kraftdrevet 
trykkreguleringsutstyr for bruk ved oljeboring, 
nemlig strypeventiler, gassutskillere, 
sentrifugalgassutskillere, gasseparatorer for 
hydrogensulfidslam, todelte 
slamgasseparatorer for horisontalboring; O-
ringer av gummi og metall anvendt i utstyr for 
olje- og gassleting og produksjon (del av 
maskinverktøy); tetningsmaskiner; 
kuttermaskiner; maskiner og maskinverktøy for 
kutting og forming av materialer; 
presisjonsmaskinverktøy, nemlig 
hardmetallverktøy, høyhastighets(HSS)-
verktøy, karbidverktøy, keramiske verktøy, 
polykrystallinske diamant (PDC)-verktøy og 
diamantbelagte og diamantubelagte verktøy 
og hardmetallverktøy, alle for bruk ved kutting 
og forming av materialer fra andre steder; 
mekaniske tetninger; luftdrevne kraftverktøy, 
nemlig driller, slipemaskiner, og fresere; driller 
for gruveindustrien; elektriske driller; 
pneumatiske driller; kraftdriller; kraftverktøy, 
nemlig rotsjer (reamers); elektriske 
sveisemaskiner, gassveisemaskiner; 
lasersveisemaskiner; friksjonssveiseverktøy; 
friksjonssveisemaskiner; borkroner for 
gruvemaskiner; borkroner for kraftdriller; 
borkroner for kjerneboring; gruveborkroner; 
verktøyborkroner for maskiner; lågere, som del 
av maskiner; rullelagre for maskiner; 
pumpemembraner; sementutstyr brukt i olje- 
og gassundersøkelse og -produksjon.  

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, 
kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
kommunikasjonsutstyr brukt i olje- og 
gassundersøkelses- og -produksjonsanlegg; 
automatisert selvstendig elektronisk 
overvåkingsutstyr som kan plasseres ut for å 
samle informasjon i olje- og 
gassundersøkelses- og -produksjonsanlegg; 
teste og måleutstyr brukt i olje- og 
gassundersøkelses- og produksjonsanlegg; 
petroleumsindustri utstyr, nemlig, 
plattforminstrumentering for overvåking av 
brønntrykk og volum av returnert borefluid; 
mikroprosessorstyrt plattformgulv som 
overvåker og viser forskjellige borefunksjoner 
med alarmer; elektronisk reservoarmåler og 
tilbakestrømmingsføler for bruk ved 
utblåsningshindring eller overvåking av 
borefluidtrykk, temperatur, viskositet og 
sammensetning; boreregistrerere, nemlig, 
mikroprosessorstyrte boreslamloggingsutstyr 
for bruk ved logging av borefluidtrykk, 
temperatur, viskositet og sammensetning; 
elektriske kabler, fiberoptiske kabler; 
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sementtestemaskiner; vanningsutstyr, nemlig, 
membraner, forseglinger, o-ringer, reservoar 
støvler (reservoir boots), forseglende 
elementer og gjennomføringer; apparater for 
fjernobservasjon og drift av olje- og 
gassboreutstyr, innretninger for 
strømningsovervåkning, roterende 
reguleringsinnretninger til bruk i forbindelse 
med bygging og vedlikehold av oljebrønner, 
gassbrønner og rørledninger; sensorer, 
innretninger for innstrømmingsregulering, 
sandreguleringsverktøy; målere, utstyr for kraft 
og regulering, forsterkerutstyr, 
vibrasjonsdetektorer, avbildningsutstyr 
(imaging equipment), termometre; 
brannslukningsapparater; 
brannslukkingsapparater og 
datamaskinprogramvare og manualer for 
brannslukkingsapparater distribuert sammen, 
for olje- og gassundersøkelse og -produksjon. 
 

Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i 
luften eller i vannet, herunder traktorer anvendt 
ved olje- og gassleting og produksjon; 
lastebiler forsynt med utstyr for å utføre 
service, brønntesting, evaluering, boring, 
komplettering, produksjon og reparasjon utført 
i forbindelse med olje- og gassbrønner, og for 
overtakelse, behandling, tolking, lagring, 
fremføring og overføring fra et sted til et annet 
av loggdata på brønnstedet; båter og lektere 
forsynt med pumpeutstyr for frakturering, 
syrebehandling, sementering, og 
sandregulering i forbindelse med olje- og 
gassbrønner; kjøretøyer for kabelinspeksjon 
og olje- og gassbrønnmålinger på stedet. 

Klasse:13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, 
sprengstoff; fyrverkerisaker, herunder 
eksplosive substanser og prosjektiler, så som 
formede ladninger, for bruk ved perforering av 
metallfôringsrørfôring i en brønn langsmed den 
tilgrensende jordformasjon. 

Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som 
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall), herunder tetningsringer av ikke-metall 
for bruk som koplingstetninger; tetninger av 
ikke-metall for bruk i irrigasjons- og 
romfartsindustrien, tetninger av ikke-metall for 
irrigasjons- og romfartsrørforbindelser; ringer 
av gummi for bruk som rørkoplingstetninger. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester, herunder kontortjenester i 
forbindelse med styring av letingen, 
produksjonen og driften av gass- og 
oljeeiendommer for andre; administrasjon av 
online tilførsel og anskaffelsestjenester for 
industrien innenfor olje- og gassleting og 
produksjon, via et globalt datanettverk; 
planlegging og tidsplanlegging i forbindelse 
med logistikktjenester av borerigger og fartøy 
som anvendes i olje- og gassleting og 
produksjon; konsulenttjenester for 
energiindustri vedrørende etablering og 
forbedring av forretningsdrift, nemlig konsern- 
og prosjektstrategier, 
organisasjonsadministrasjon, 
talentadministrasjon, driftsadministrasjon, 
driftsforbedring, teknologiadministrasjon, 
sammenslutning og oppkjøp og 
bedriftsintegrasjon; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter innenfor olje- og 
gassleting og produksjon. 
 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet, herunder olje- og 
gassboring, -undersøkelse og -produksjon; 
konsulenttjenester innen feltene olje- og 
gassundersøkelse og -produksjon; 
sandkontrolltjenester vedrørende feltene olje- 
og gassundersøkelse og -produksjon; fiske og 
gjenopprettingstjenester innen feltene olje- og 
gassundersøkelse og -produksjon; kunstig 
løftetjenester i feltene olje- og gassboring, -
undersøkelse og -produksjon; forsyning av 
utstyr brukt til å separere olje fra vann; 
tjenester for administrasjon av 
konstruksjonsprosjekter innen feltene olje- og 
gassundersøkelse og -produksjon; forsyning 
av verktøy, utstyr, teknologi, programvare og 
konstruksjon i forbindelser med feltene 
geotermiske ressurser, vannadministrasjon og 
karbondioksidlagring og oppbevaring; 
reparasjon og vedlikehold av olje- og 
gassboreutstyr og -anlegg; tjeneste for boring 
av underjordiske brønner; boring av brønner; 
utleie av boreplattformer; installasjon og 
vedlikehold av vanningssystemer; installasjon 
og reparasjon av vanningsutstyr; 
perforeringstjenester i forbindelse med olje- og 
gassindustri; utleie av utstyr brukt i forbindelse 
med vanningstjenester og olje- og 
gassundersøkelse og- produksjon; gjenvinning 
og gjenopprettingstjenester av 
rør/rørledninger; gjenopprettingstjenester 
innen feltene olje- og gassundersøkelse og 
produksjon; tilveiebringelse av midlertidig 
brønntestanlegg og installasjoner med et 
formål å produsere olje og gass i påvente av 
ferdiggjøring av permanente fasiliteter og 
installasjoner. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og 
kulturelle aktiviteter, herunder 
opplæringstjenester, nemlig, gjennomføre/lede 
klasser, seminarer, konferanser og verksteder 
innen feltene olje- og gassundersøkelse, -
måling, -detektering og -produksjon, 
geotermiske ressurser, vannadministrasjon, 
lagring og oppbevaring av karbon dioksid og 
miljøoppgaver og fordeling av kursmateriale i 
forbindelse med dette; forsyning av 
informasjon, nyheter og kommentarer innen 
feltet olje- og gassundersøkelse og -
produksjon. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer, herunder 
tekniske støttetjenester, nemlig, 
problemløsning ved 
datamaskinprogramvareproblemer brukt; innen 
feltene olje- og gassundersøkelse og -
produksjon; oppdatering av 
datamaskinprogramvare for andre; forsyning 
av teknisk informasjonsoppdateringer innen 
datamaskinprogramvare brukt innen feltene 
olje- og gassundersøkelse og -produksjon; 
datamaskinprogramvarekonsulenttjenester; 
konsulenttjenester innen feltene utvelgelse, 
testing, realisering og bruk av datamaskinvare- 
og programvaresystemer for andre; forsyne på 
nett informasjon innen 
datamaskinprogramvare brukt innen feltene 
olje- og gassundersøkelse og -produksjon; 
testing, analyse og evaluering av olje og 
gassreserver; olje- og gassbrønnboretjenester, 
nemlig forsyning av målinger og nedihulls 
telemetri under boring; ingeniørtjenester innen 
feltene oppfylling av miljøkrav; utføring av 
miljøundersøkelser innen feltene av olje- og 
gassundersøkelse og -produksjon, 
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geotermiske ressurser, vannadministrasjon, 
lagring og oppbevaring av karbondioksid; olje- 
og gassbrønnlogging, testing, analyse, 
inspeksjon og prøvetaking; utføring av olje- og 
gassbrønndiagnostikk; olje- og 
gassbrønnoppmåling; oppmåling av 
oljebærende fløts; bildetjenester i forbindelse 
med olje- og gassundersøkelse; utføre 
magnetisk resonanse-bildebehandling og 
tolking og analyse for olje- og gassindustri; 
datamaskinmodelleringstjenester, nemlig, 
datamaskinsimulering av boreprosesser og 
drift av anlegg brukt i olje- og 
gassundersøkelse og -produksjon; 
ingeniørtjenestemodellering og konstruering av 
boreprosesser og drift av anlegg brukt innen 
olje- og gassundersøkelser og produksjon; 
konstruering av seismiske 
innhentingsparametre, nemlig, modeller eller 
planer for å innhente seismiske data brukt i 
forbindelse med olje- og gassboreoperasjoner; 
tolkingsmetoder og produkter for å avlese olje- 
og gassbrønndata innhentet under forsyningen 
av testetjenester; underjordisk 
brønntestingstjeneste for bruk i forbindelse 
med underjordiske brønnboringsoperasjoner; 
ingeniørtjenester i forbindelse med valg og 
bruk av spesialisert utstyr for underjordiske 
brønnboreoperasjoner og forsyning av teknisk 
rådgivning om borefluider og bruk av 
borefluider og teknisk rådgivning om 
datastyring, produktstyring og trykk-kontroll; 
forsyning av brønntrykkstyringstjenester for 
andre i olje og gassindustri; ingeniørtjenester, 
konsulenttjenester og testetjenester i 
forbindelse med utvikling av geotermiske 
ressurser, vann administrasjon og 
karbondioksidlagring og oppbevaring; tekniske 
tjenester i form av gjenvinning innen feltene 
olje- og gassundersøkelse og produksjon. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271229 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303742 
(220) Inndato: 2013.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.22 

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

 Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS, 
Oscarsgate 20, 0352 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; ferdigretter laget av de forannevnte 
varer. 

Klasse:35 Fremvisning og salg av de forannevnte varer i 
klasse 29. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271230 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201211591 
(220) Inndato: 2012.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.25 

BRAINS&BONES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Øystein Sandvik, Svarthaugen 13 a, 2817 GJØVIK, 
Norge 

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

konserverte, tørkede, frosne og kokte frukter 
og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; 
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
og fett; ferdigretter, måltider, mellommåltider 
og desserter; drikker basert på myse eller 
valle. 

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; pizza; 
pasta; nudler; ferdigretter, måltider, 
mellommåltider og desserter hovedsakelig 
laget av varer i denne klasse. 

Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker og forfriskende 
drikker, energidrikker, isotoniske, hypertoniske 
og hypotoniske drikker (for bruk og/eller som 
krevd av atleter), øl, maltdrikker, hveteøl, 
porter (mørkt øl), øl laget av maltet bygg (ale), 
overgjæret øl (stout) og pils; ikke-
alkoholholdige maltdrikker; mineralvann og 
kullsyreholdmg vann; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft, essenser og andre preparater 
for fremstiling av drikker samt sorbetdrikker, 
brusetabletter og bruspulver for drinker og 
andre ikke-alkoholholdige cocktailer 
(drikkevarer). 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; detalj- og 
engrossalg av klær og accessoirer. 

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271231 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201213426 
(220) Inndato: 2012.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.03 

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

(730) Innehaver: 
 Ridderheims & Falbygdens AB, SE-69780 

SKÖLLERSTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:29 Pølse 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271232 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303749 
(220) Inndato: 2013.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.22 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 AS Den norske Eterfabrikk, Postboks 10 Bøler, 0620 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

Klasse:3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; 
hårvann; tannpussmidler; kremer; salver; 
hudpleieprodukter 

Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske 
preparater; plaster og forbindingsstoffer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271233 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303741 
(220) Inndato: 2013.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.22 

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

(730) Innehaver: 
 I-Tec AS, Fabrikkveien 28, 4033 STAVANGER, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:6 Ventiler av metall, herunder brønnventiler.  
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 

installasjonsvirksomhet. 
Klasse:42 Teknologiske tjenester, forskning og utvikling 

relatert dertil; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271234 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201101710 
(220) Inndato: 2011.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.14 

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

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

Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Mobil telefoner og smart telefoner. 

Registreringen omfatter ikke varer i relasjon 
med animeserier.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271235 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201211974 
(220) Inndato: 2012.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.06 

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

(730) Innehaver: 
 Hoinc Trading AB, Instrumentvägen 45, SE-12653 

HÄGERSTEN, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Kjøtt, fisk og fjærkre; 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:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restauranttjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271236 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201211976 
(220) Inndato: 2012.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.06 

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

(730) Innehaver: 
 Hoinc Trading AB, Instrumentvägen 45, SE-12653 

HÄGERSTEN, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Kjøtt, fisk og fjærkre; 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:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restauranttjenester. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271237 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303723 
(220) Inndato: 2013.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.21 

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

(730) Innehaver: 
 FLO Scandinavia, P.O. Box 153, Laksevåg, 5847 

BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Optiske apparater og instrumenter, briller, 

solbriller, sportsbriller, goggles, samt deler og 
tilbehør til forannevnte varer; 
beskyttelsesbriller; brilleglass; kontaktlinser; 
brilleinnfatninger; brilleinstrumenter; 
brilleetuier; etuier for kontaktlinser. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:44 Optikervirksomhet herunder 

synsundersøkelser og synshjelp; synskirurgi. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271238 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201212920 
(220) Inndato: 2012.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.26 

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

 Rybo Balans, c/o Tjoflaat AS, 5734 VALLAVIK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271239 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303724 
(220) Inndato: 2013.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.21 

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

(730) Innehaver: 
 FLO Scandinavia, P.O. Box 153, Laksevåg, 5847 

BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Optiske apparater og instrumenter, briller, 

solbriller, sportsbriller, goggles, samt deler og 
tilbehør til forannevnte varer; 
beskyttelsesbriller; brilleglass; kontaktlinser; 
brilleinnfatninger; brilleinstrumenter; 
brilleetuier; etuier for kontaktlinser. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
Klasse:44 Optikervirksomhet herunder 

synsundersøkelser og synshjelp; synskirurgi. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271240 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303365 
(220) Inndato: 2013.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.12 

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

(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 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; ferdigretter laget av de forannevnte 
varer. 

Klasse:35 Fremvisning og salg av de forannevnte varer i 
klasse 29. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271241 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303367 
(220) Inndato: 2013.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.12 

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

(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 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; ferdigretter laget av de forannevnte 
varer. 

Klasse:35 Fremvisning og salg av de forannevnte varer i 
klasse 29. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 



registrerte varemerker 2013.07.01 - 27/13

 

28 
 

(111) Reg.nr.: 271242 
(151) Reg.dato.: 2013.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201303368 
(220) Inndato: 2013.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.12 

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

(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 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; ferdigretter laget av de forannevnte 
varer. 

Klasse:35 Fremvisning og salg av de forannevnte varer i 
klasse 29. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271243 
(151) Reg.dato.: 2013.06.23 
(210) Søknadsnr.: 201213111 
(220) Inndato: 2012.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.27 

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

 Sealed Air Corporation (US), 200 Riverfront Boulevard, 
US-NJ07407 ELMWOOD PARK, USA 

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

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

Klasse:17 Biologisk nedbrytbare innpaknings- og 
forsendelsesbuffere (ikke av papir) for fysisk 
beskyttelse av gjenstander ved forsendelser. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271244 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303646 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

WBO A4 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 INTERFLON NOR AS, Borgeskogen 6, 3160 STOKKE, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler 

til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til 
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271245 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303647 
(220) Inndato: 2013.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.25 

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

 DESIGNMASTER Thomas Johanson, Postboks 271, 
1802 ASKIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Reklamebyråer. 
Klasse:42 Grafisk formgivning; rådgivning ved design av 

websider. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271246 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201301540 
(220) Inndato: 2013.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.01 

Pierre Deschamps Sancerre 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Escargot Wine Co Ltd, The Wherry, Quay Street, GB-
IP198ET HALESWORTH, SUFFOLK, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Vin fra Sancerre (AOP Sancerre). 

 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271247 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201112890 
(220) Inndato: 2011.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.14 

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

(730) Innehaver: 
 The International Association of Lions Clubs, 300 W. 

22nd Street, US-IL60523 OAK BROOKS, USA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Foreningstjenester, nemlig å fremme fremme 

foreningens og medlemsklubbenes idealer ved 
å fremme godt fellesskap gjennom en studie 
av problemene i internasjonale relasjoner, 
fremme teorier og prinsipper for godt styre og 
gode samfunnsånd, fremme en aktiv interesse 
i den borgerlige, kommersielle og moralske 
velferd i samfunnet, fremme effektivitet og høy 
etisk standard i virksomheter, og fremme av 
humanitære tjenester 

Klasse:36 Veldedige pengeinnsamlingstjenester; 
pengeinnsamlingstjenester for forskning og 
omsorgstjenester for syn og hørsel; veldedige 
tjenester, nemlig å reise midler til ofre og 
hjelpearbeidere involvert i naturlige eller 
menneskeskapte katastrofer 

Klasse:41 Utdanningstjenester i form av kurs for 
egenutvikling innen virksomhetskompetanse, 
mellommenneskelige ferdigheter og tekniske 
ferdigheter, fremskaffet via en web-side på 
Internett, undervisningstjenester, nemlig å 
drive klasser, seminarer og workshops og 
formidling av litteratur innen forebygging og 
eliminering av blindhet, forebygging og 
eliminering av barneblindhet, og behandling av 
sydommer som forårsaker blindhet; 
klubbtjenester, nemlig, organisering, tilsyn og 
veiledning ved dannelse av klubber for 
veldedige, humanitære, tjenesteytende og 
pedagogiske formål 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271248 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303729 
(220) Inndato: 2013.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.21 

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

 Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 ODENSE 
S, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Orifarm AS, Nydalsveien 33, 0484 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. 
 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271249 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201003462 
(220) Inndato: 2010.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.06.24 

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

 Isurvey AS, Billingstadsletta 25, 1396 BILLINGSTAD, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4 , 0257 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Datamaskiner; grensesnittenheter for 
datamaskiner; monitor; dataprogrammer; 
apparater for radio- og trådløs kommunikasjon. 

Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271250 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201201942 
(220) Inndato: 2012.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.23 

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

 Rainpower Technology AS, Postboks 144, 2027 
KJELLER, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Turbiner og generatorer til kraftverk. 
Klasse:9 Aggregatregulatorer og regulatorsystemer for 

turbinregulering, magnetisering, 
vannstandsregulering, synkronisering og 
turtallovervåking. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271251 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303122 
(220) Inndato: 2013.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.08 

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

(730) Innehaver: 
 Universal Protein Supplements Corporation d/b/a 

Universal Nutrition, 3 Terminal Road, US-NJ08901 
NEW BRUNSWICK, USA 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 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; 
ernæringstilskudd. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271252 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303652 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

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

 Connors Bros Clover Leaf Seafoods Co, 80 Tiverton 
Court, CA-L3R5B7 MARKHAM ONTARIO, Canada 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 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; fisk og sjømat; sardiner; røkt fisk og 
sjømat; konservert, tørret, konservert, fryst, 
ferdiglaget mat inneholdende fisk eller sjømat; 
matprodukter laget av fisk eller sjømat; fiske- 
og sjømathermetikk; tilberedt kjøtt, fisk og 
sjømat; bearbeidet ansjos; fisk- og 
kjekskombinasjoner; ferdige retter og snacks 
hovedsakelig bestående av sjømat; bearbeidet 
sjømat og fisk; kjøttbasert smørepålegg; 
fiskebasert smørepålegg; sjømatbasert 
smørepålegg; dipper. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271253 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303653 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

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

(730) Innehaver: 
 Connors Bros Clover Leaf Seafoods Co, 80 Tiverton 

Court, CA-L3R5B7 MARKHAM ONTARIO, Canada 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 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; fisk og sjømat; sardiner; røkt fisk og 
sjømat; konservert, tørret, konservert, fryst, 
ferdiglaget mat inneholdende fisk eller sjømat; 
matprodukter laget av fisk eller sjømat; fiske- 
og sjømathermetikk; tilberedt kjøtt, fisk og 
sjømat; bearbeidet ansjos; fisk- og 
kjekskombinasjoner; ferdige retter og snacks 
hovedsakelig bestående av sjømat; bearbeidet 
sjømat og fisk; kjøttbasert smørepålegg; 
fiskebasert smørepålegg; sjømatbasert 
smørepålegg; dipper. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271254 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303119 
(220) Inndato: 2013.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.08 

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

 Universal Protein Supplements Corporation d/b/a 
Universal Nutrition, 3 Terminal Road, US-NJ08901 
NEW BRUNSWICK, USA 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 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; 
ernæringstilskudd. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271255 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303406 
(220) Inndato: 2013.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.13 

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

(730) Innehaver: 
 BERGAN SPORT, Hovseterveien 46 A, 0768 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 271256 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303051 
(220) Inndato: 2013.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.05 

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

(730) Innehaver: 
 UMOE Restaurant Group AS, Hamang Terrasse 55, 

1336 SANDVIKA, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

bedrifter; franchisevirksomhet, nemlig 
tilveiebringe teknisk assistanse ved 
etableringen og/eller driften av restauranter, 
kafeer, kaffehus og snackbarer.  

Klasse:43 Restauranter, kafeer, kafeteriaer, snackbarer, 
kaffebarer og kaffehus, take out-restauranter, 
og take out-restauranttjenester; 
cateringvirksomhet; kaffeforsynings- og -
leveringstjenester for kontorer og bedrifter; 
matlevering etter kontrakt; tilberedelse av mat; 
tilberedelse og salg av carry out-mat og -
drikker. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271257 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303121 
(220) Inndato: 2013.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.08 

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

(730) Innehaver: 
 Universal Protein Supplements Corporation d/b/a 

Universal Nutrition, 3 Terminal Road, US-NJ08901 
NEW BRUNSWICK, USA 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 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; 
ernæringstilskudd. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271258 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303726 
(220) Inndato: 2013.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.21 

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

 SGP Varmeteknikk AS, Postboks 506, 1302 
SANDVIKA, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271259 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201302157 
(220) Inndato: 2013.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.15 

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

(730) Innehaver: 
 MIKI TRADING AS, Odd Nanses vei 19, 1360 

FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 
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 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:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271260 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(300) Søknadsprioritet 2012.07.18, EM, 011049401 
(210) Søknadsnr.: 201210999 
(220) Inndato: 2012.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.16 

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

(730) Innehaver: 
 Empire AB, Östermalmsgatan 87 A, SE-11459 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

Klasse:7 Avfallskomprimeringsmaskiner; avfallskverner 
(maskiner); brødskjæringsmaskiner; sylinderer 
for elmotorer, maskiner og motorer; 
støvsugere; støvsugerposer; 
støvsugerslanger; oppvaskmaskiner; elektrisk 
boksåpnere, fruktpresser for 
husholdningsformål, hammere, 
husholdningskverner, husholdningsmaskiner, 
kniver, hermetikkåpnere, maskiner og 
apparater for boning, 
tepperengjøringsmaskiner og -apparater, 
miksere og sakser; elektromekaniske 
mattilberedningsmaskiner; håndverktøy (andre 
enn hånddrevne); kaffekverner (ikke 
hånddrevne); kalandreringmaskiner; kniver 
(maskindeler); kjøkkenavfallskverner; 
kjøttskjærmaskiner; kjøttkverner (maskiner); 
maskinverktøy; matlagingsmaskiner 
(elektriske); avfallskomprimeringsmaskiner; 
symaskiner; tørkemaskiner; vaskemaskiner. 

Klasse:8 Blad for høvler; bordgafler; sølvbestikk (kniver, 
gafler og skjeer); brødkniver; elektriske og 
ikke-elektriske hårfjerningsredskap; 
fruktplukkere (håndverktøy); gafler; 
grønnsakshakker; grønnsakskniver; 
grønnsaksskjærere; grønnsaksstrimlere; 
hakkekniver; hammere (håndverktøy); 
håndredskap for omtapping av vin; redskaper 
for å ta hull i ørene; hårfjerningspinsetter; 
hårklippemaskiner for personlig bruk 
(elektriske og ikke elektriske), ikke-elektriske 
boksåpnere; ikke-elektriske hermetikkåpnere; 
jaktkniver, kjøttkniver (håndverktøy), 
kjøttøkser; krølltenger (elektriske eller ikke-
elektriske); ostehøvler (elektriske eller ikke-
elektriske); østers-åpnere; palettkniver; 
kjøtthakker; pennekniver; pinsetter; 
pizzaskjærere (ikke-elektriske); barberutstyr 
(elektriske eller ikke-elektriske); barberblad; 
futteral for barberingsutstyr; redskap for å flå 
huden av budskap eller slaktedyr; sakser 
(større); skavekniver; skjeer; øsekar for vin; 
skjeggtrimmere; sukkertenger; eggdelere 
(elektriske eller ikke-elektriske); 
øyenvippetenger. 

Klasse:11 Apparater for belysning, oppvarming, 
fordampning, koking, kjøling, tørking, 

ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, 
inkludert brødristere; cappucinomaskiner; 
elektriske lommelykter; elektriske frityrgryter; 
elektriske kaffeautomater; elektriske 
kaffebryggere; elektriske kaffefilter; elektriske 
kokeredskap; elektriske lamper; elektriske 
lysestaker; elektriske trykkokere; elektriske 
trykkokingskasseroller; elektriske 
oppvarmingsanordninger for tåteflasker; 
elektriske vannkokere; elektriske vaffeljern; 
espressomaskiner; lommelykter; grillapparater 
(kjøkkenapparater); griller med roterende 
grillspyd; hårfønere; hårtørrere; kafferistere; 
kokeplater; kjøleapparater for drikker; 
kjøleskap; kjøkkengriller; komfyrer; lamper; 
luftkondisjoneringsapparater; lufttørkere; 
smørbrødgriller; tallerkenvarmere; 
tørkeapparater; ovner; 
oppvarmingsanordninger for strykejern; 
oppvarmingsapparater; varmelamper for 
permanentering av hår; varmeplater. 

Klasse:21 Redskap og beholdere for husholdningsformål, 
samt kjøkkengeråd (ikke av edle metaller eller 
overtrukket dermed) samt varer av glass, 
porselen og keramikk (ikke opptatt i andre 
klasser), inkludert brødbrett; bordserviser (ikke 
kniver, gafler og skjeer); porselen 
bordservicer; bordstell for oljer og edikk; brett 
for husholdningsformål; ikke-elektriske 
kaffebryggere; brødkjevler for 
husholdningsformål; boller (skåler); beger; 
bærbare kjølebokser; coctailpinner; 
coctailristere; drikkeglass; drikkekar; 
drikkekjeler; dørslag for husholdningsformål; 
flasker; flasker for bordstell; former 
(husholdningsutstyr); former (kjøkkenredskap); 
frityrkasseroller; fruktbeger; glass 
(oppbevaringsutstyr); glasslokk; glasspropper; 
glasskåler; grillstativ; grytelokk; grytesett; 
grønnsaksfat; hånddrevne kaffekverner; 
husholdningsredskap; ikke-elektriske 
blandeapparater for husholdningsformål; ikke-
elektriske fruktpresser for husholdningsformål; 
ikke-elektriske hakkemaskiner; ikke-elektriske 
husholdningskverner; ikke-elektriske 
kaffefiltrerere; ikke-elektriske kaffekanner; 
ikke-elektriske kokeutstyr; ikke-elektriske 
kjøkkenmiksere; ikke-elektriske trykkokere 
(autoklaver); ikke-elektriske vannkokere; ikke-
elektriske visper for husholdningsformål; ikke-
elektriske vaffeljern; isbøtter; isotermiske 
vesker; kaffeserviser; kakebokser; karafler; 
underlag (for kasseroller etc); kasseroller; 
korkopptrekkere; krukker; krydderstell; 
kjølebeholdere (isbøtter); kjøleflasker; 
kjølevesker; kjøkkenbeholdere; kjøkkengeråd; 
leirgods; matlagingsgryter; matesker; mugger; 
oljeflasker for bordstell; paispader; pepperkar; 
porselens prydgjenstander; porselensvarer; 
glasspropper; salatskåler; salt- eller 
pepperhus; saltkar; serviettholdere; shakers 
(drinkblandere); skilt av porselen eller glass; 
skåler (boller); skåler (oppbevaringsutstyr); 
smørkopper; stekepanner; stekespader 
(kjøkkenredskap); tallerkener; tannpirkere; 
termosflasker; teserviser; kakespader; 
vinkjølere; hvitløkspresser (kjøkkenutstyr); 
eggbeholdere; ingen av forannevnte varer av 
edelt metall.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271261 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201302158 
(220) Inndato: 2013.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.15 

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

 MIKI TRADING AS, Odd Nanses vei 19, 1360 
FORNEBU, Norge 

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271262 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(300) Søknadsprioritet 2011.11.15, US, 85/473,157 
(210) Søknadsnr.: 201204408 
(220) Inndato: 2012.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.27 

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

 Belkin International Inc, 12045 East Waterfront Drive, 
US-CA90094 PLAYA VISTA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Elektriske og elektroniske kontrollere til å styre 
elektrisk drevne innretninger i hjemmet, nemlig 
kontrollere for garasjedører, elektrisk aktiverte 
dørlåser, kontrollavlytter for babyer, AV 
mediesystemer, HVAC systemer, belysning, 
vannsystemer, sikkerhetssystemer, alarmer og 
bevegelsessensorer; dataprogrammer til 
smarttelefoner, små og tynne datamaskiner, 
PCer, bærbare 
datamaskiner og PDAer, nemlig programvare 
for å fjernkontrollere aktivering av elektriske og 
elektroniske kontrollere som styrer foran nevnte 
elektrisk drevne innretninger i hjemmet. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271263 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201212880 
(220) Inndato: 2012.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.23 

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

 iSEKK AS, Pilestredet Park 15, 0176 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Salg av sekker og containere for avfall. 
Klasse:39 Utleie av sekker og containere for avfall. 
Klasse:40 Avfallsbehandling (gjenvinning); 

avfallsdestruksjon; avfallsforbrenning; 
avfallssortering. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271264 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(300) Søknadsprioritet 2012.12.04, US, 85/794367 
(210) Søknadsnr.: 201303654 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

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

 The Dow Chemical Company, 2030 Dow Center, US-
MI48674 MIDLAND, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:7 Puter for polerings- og planeringsmaskiner. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271265 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303720 
(220) Inndato: 2013.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.21 

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

(730) Innehaver: 
 NORSK VINFAGSKOLE AS, Christian Krohgs gate 2, 

0186 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271266 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201212492 
(220) Inndato: 2012.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.16 

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

 Micro System Duotex AB, Box 405, SE-19124 
SOLLENTUNA, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Mopptraller, vasketraller.  
Klasse:21 Utstyr og gjenstander til rengjøringsformål; 

varer for rengjøring og vasking laget av 
materialer, stoffer og strikkede materialer av 
tekstillaminat; rengjøringskluter, støvkluter, 
støvkoster, glasskluter, glasshåndklær, 
mopper, rengjøringshansker, oppvaskhansker, 
vaskehansker, mikrofiberhansker, 
oppvaskkluter, oppvaskhåndklær, 
mikrofibermopper, mikrofiberkluter, 
poleringsmopper, kosteskaft, skaft, 
teleskopskaft, moppholdere. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271267 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(300) Søknadsprioritet 2012.09.25, EM, 011214277 
(210) Søknadsnr.: 201301272 
(220) Inndato: 2013.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.29 

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

(730) Innehaver: 
 Robert Peter  Williams , c/o IE Music Ltd, 111, Frithville 

Gardens, GB-W127JG LONDON , Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Emblemer, bilemblemer, nøkler, råemner til 

nøkler, nøkkelringer, nøkkelhemper, 
nøkkellenker; identitetsbrikker av metall; låser 
og pynt; minnetavler; monumenter, statuer og 
statuetter; skrin, pengeskrin, verktøykasser; 
alle forannevnte varer laget helt eller 
hovedsakelig av metall. 

Klasse:9 Lydinnspillinger; videoinnspillinger; bånd; 
kassetter; CD-er; filmer; videokassetter; 
videoopptakere; CD ROMS; DVD-er; 
programvare til dataspill; dataprogramvare; 
videokameraer; kameraer; fotografiske og 
fillmfremvisningsapparater og instrumenter; 
apparater til opptak, overføring, reproduksjon 
av lyd eller bilder; lysbilder, filmrull; batterier; 
kodede magnetiske kort, magnetiske id-kort, 
kredittkort, debetkort; briller, brilleetuier, 
solbriller; musmatter; skjermsparere; 
publikasjoner i elektronisk format, karakterisert 
ved at de er tilbudt online fra databaser eller 
fra fasiliteter på Internett; hologrammer, 
kredittkort med hologrammer; digitalmusikk 
nedlastbar fra Internett. 

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; trykksaker, aviser, 
tidsskrifter, blader, bøker; fotografier, bilder, 
trykk; plakater; gratulasjonskort; postkort; 
notatblokker; adressebøker; utklippsbøker; 
foldere; kataloger; billetter; kalendere; 
fotoalbumer; dagbøker; hefter; frimerker; 
deksler for frimerker; frimerkealbumer; vanlige 
spillkort; klistremerker; klistremerker til biler; 
dekalkeringer; kort; pappartikler; papirvarer, 
penner, blyanter, viskelær, blyantspissere, 
penaler, linjaler, blyantbokser, bokmerker; 
tegnematerialer, materialer for kunstnere; 
instruksjons- og undervisningsmateriell; 
gaveposer, bæreposer; konvolutter; tavler; 
høydeplansjer. 
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Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn 
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, 
parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer; skinn og huder, stresskofferter 
og reisebager; vesker, ryggsekker, 
sportsbager, støvelposer, skuldervesker; 
lommebøker; belter; portemonéer; kortholdere; 
sjekkhefteholdere; paraplyer, parasoller; 
saksmappevesker, portemonéer, lommebøker; 
vesker laget av lærimitasjoner; vesker laget av 
lær; strandvesker; clutcher; kosmetikkvesker; 
vesker og lommebøker av lær; nøkkelvesker; 
reisevesker; overnattsvesker; weekendvesker; 
dressposer. 

Klasse:20 Minnetavler, speil, billedrammer; etiketter til 
bruk på vesker, laget helt eller hovedsakelig av 
plast; kunstverk; småfigurer, modeller, alle 
laget av tre, voks, gips eller plast; råemner til 
nøkler, nøkkelringer av plast; plastfigurer; 
senger; oppslagstavler; soveposer; ikke-
metalliske brett; reklametavler. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; yttertøy; undertøy; 
sportstøy; fottøy; hodeplagg; skjerf; 
badekåper; boxershorts; sokker; t-skjorter, 
hatter og caps, jakker, pyjamas, tøfler; 
armbånd, hodebånd, slips, klær, fottøy og 
hodeplagg for spedbarn og småbarn; 
sportsklær; skjorter, gensere, skjørter, kjoler, 
bukser, kåper, jakker, belter, skjerf, hansker, 
slips, sokker, badedrakter; caps; løpesko; 
dansesko; lærsko; sko med høye hæler; 
sandaler og strandsko; hatter; baseballcaps. 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spill; 
leker; leketøy; teddybjørner, plysjleker; 
puslespill; ballonger; modelleringssett; 
småfigurer; sportsartikler; sportsutstyr; 
gymnastikkutstyr; dukker; spill til bruk med 
fjernsynsmottakere; mynt/sjettongopererte 
spill; apparater og spill til spillehaller; dataspill; 
videospill. 

Klasse:38 Fjernsyns- og radiokringkasting. 
Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; lydopptak og 

videounderholdningsvirksomhet; konserter, 
musicaler og videoutførelser; fjernsyns- og 
radiounderholdningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet ved 
teaterproduksjoner og cabaret; produksjon av 
video og/eller lydopptak; presentasjon, 
produksjon og utførelse av show, musical 
show, konserter, videoer, multimediavideoer 
og radio- og fjernsynsprogrammer; lydopptaks-
, filmopptaks-, videoopptaks- og 
fjernsynsopptaksstudiovirksomhet; lyd-, film-, 
video- og fjernsynsopptaksvirksomhet; 
utgivelsesvirksomhet; musikkutgivelse; 
lydopptak, film- og videoproduksjon og 
distribusjonsvirksomhet; planlegging og 
ledelse av seminarer, konferanser og 
utstillinger; utgivelse av bøker, blader og andre 
tekster; digitalmusikk (ikke nedlastbar) fra 
Internett; organisering og presentasjon av 
fremvisninger av underholdning relatert til stil 
og moter; organisering og presentasjon av 
fremvisninger av underholdning relatert til 
musikk. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271268 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201301448 
(220) Inndato: 2013.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.30 

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

 Bloomberg Finance LP, 731 Lexington Avenue, US-
NY10022 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Tidsskrifter og publikasjoner på området 
nyheter, forretninger, finans, industri, 
verdipapirer, verdipapir- og fondsmarkeder, 
energiindustrien, dagsbegivenheter, 
underholdning, sport og fortellinger av 
interesse for mennesker.  

Klasse:38 Fremskaffelse av et nettsted med ikke 
nedlastbare videoer, nemlig 
videopresentasjoner på området nyheter, 
forretninger, finans, industri, verdipapirer, 
verdipapir- og fondsmarkeder, 
energiindustrien, dagsbegivenheter, 
underholdning, sport og fortellinger av 
interesse for mennesker. 

Klasse:41 Fremskaffelse av online publikasjoner i form 
av referansemateriale og tidsskrifter på 
området nyheter, forretninger, finans, industri, 
verdipapirer, verdipapir- og fondsmarkeder, 
energiindustrien, dagsbegivenheter, 
underholdning, sport og fortellinger av 
interesse for mennesker; online tidsskrifter, 
nemlig blogger på området nyheter, 
forretninger, finans, industri, verdipapirer, 
verdipapir- og fondsmarkeder, 
energiindustrien, dagsbegivenheter, 
underholdning, sport og fortellinger av 
interesse for mennesker; samt 
nyhetsreportasjetjenester, nemlig spedning av 
nyheter via computere.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271269 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201205519 
(220) Inndato: 2012.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.29 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Navigasjonsapparater, elektroniske 
overføringsapparater, mottakere, kretser, 
omfattende mikroprosessorer, mobiltelefon, 
computersoftware, alle for bruk til navigasjon 
og alle integrert i et motorkjøretøy; software og 
computer hardware, nemlig sensorer, 
datamaskiner og trådløse mottakere som gir 
tilkoblingsmuligheter i kjøretøyet og mellom 
kjøretøy med mobiltelefoner og med 
datasentre, i tillegg til taktile, hørbare og 
visuelle grensesnitt for samspill med personer i 
kjøretøyet; diagnoseapparater bestående av 
sensorer til bruk ved testing av kjøretøys 
funksjoner og diagnostisering av kjøretøys 
elektroniske og mekaniske problemer, integrert 
i et motor kjøretøy; trådløst utstyr for trådløs 
transmisjon og mottak av informasjon til bruk i 
forbindelse med eksterne datamaskiner til bruk 
i biler til sporing, overvåking og diagnostisering 
av vedlikehold av kjøretøy og for å gi 
informasjon til sjåførene; computer software 
applikasjoner for smarttelefoner, PDA-utstyr og 
brettcomputere, nemlig software for bruk av 
sjåfører av kjøretøy og passasjerer for tilgang, 
visning og interaksjon med nedlastning av 
informasjon og underholdningsinnhold. 

Klasse:12 Biler, elektriske kjøretøyer , inkludert elektriske 
biler, vogner , lastebiler, varebiler, SUVer, 
busser , fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, 
racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og 
slepetraktorer(traktorer), og strukturelle deler 
og utstyr dertil; traktorer; tyverialarmer for 
kjøretøy; selvklebende gummilapper for 
reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i 
klasse 12. 

Klasse:35 Informasjons tjenester, nemlig fremskaffe pris-
sammenligningsinformasjon på området for 
bensin; detaljhandelstjenester eller 
engrostjenester for biler, deres deler og 
tilbehør dertil (unntatt deres transport); 
tilveiebringelse via nettsteder av 
produktinformasjon til forbrukere om biler og 
informasjon vedrørende kjøp av slike biler; 
forhandlervirksomhet innenfor feltet 
motorvogner; tilveiebringelse av informasjon 
om biler, nemlig forbukerproduktinformasjon 
og prissammenligningsinformasjon; 
prissammenligningstjenester; tilveiebringelse 
av nettsteder som representerer 
forbrukerproduktinformasjon om elektriske 
biler og informasjon vedrørende kjøp av slike 
biler; fremskaffelse av informasjon om 
elektriske kjøretøyer, nemlig informasjon om 
forbrukerprodukter og prissammenligninger; 
salgsfremmende tiltak for andres varer og 
tjenester gjennom administrasjonen av 
incitamentsprogram som involverer fordeling 
av kilometerkreditt opptjent ved å kjøre et 
elektrisk kjøretøy (EV); kompilering og 
systematisering av kommersiell informasjon i 
computerdatabaser. 

Klasse:37 Veihjelpsassistanse, nemlig assistanse til 
sjåfører i nød, i form av øyeblikelig hjelp til 
skifte av flatt dekk, til tilførsel av drivstoff i 
akutte situasjoner, til starting ved startkabler til 
batterier, til levering av nødbatterier; 
fremskaffelse av informasjon på området for 
vedlikeholdstjenester for kjøretøy; automatisk 
vedlikeholdsvarsling; planlegging av 
rutinemessige vedlikeholdsavtaler; 
fremskaffelse av informasjon om reperasjon 
eller vedlikehold av biler, elektriske kjøretøy 
inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler , 
varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer(RV), 
sportsbiler, racerbiler, lastebiler,gaffeltrucker 
og slepetraktorer (traktorer) og strukturelle 
deler og utstyr dertil. 

Klasse:38 Vedlikeholdstjenester for kjøretøyer, nemlig 
fremskaffelse av elektroniske varsler via 
internett for å minne kjøretøyeiere om 
tidspunkt for vedlikehold; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig 
elektronisk overføring av talemeldinger og 
data; elektronisk overføring av data via en 
dedikert kanal for å hente informasjon om 
kjøremodus; mobiltelefon kommunikasjon; 
kommunikasjon ved dataterminaler; 
kommunikasjon via telefon; informasjon om 
datakommunikasjon(inkludert informasjon via 
kabel og radio kommunikasjonsnettverk); 
kommunikasjon via e-post; kommunikasjon via 
satelitt; informasjon vedrørende 
kommunikasjonsnettverk ved 
datamaskinterminaler; kommunikasjon via 
VAN (value-added nett/nett med utvidede 
kommunikasjonsmuligheter); tilveiebringelse 
av telekommunikasjonsforbindelser til et 
globalt datanettverk; tilveiebringelse av 
brukertilgang til globale posisjoneringssignaler 
for navigasjonsformål; tilveiebringelse av 
brukertilgang til internett; datakommunikasjon 
med bokstaver, bilder og lyd via e-post og 
datamaskiner; tilveiebringelse av brukertilgang 
til et globalt datanettverk; telematisk bistand 
via en tjeneste- og alarmsentral for transport 
og trafikk for å forbinde anrop i den hensikt å 
gripe inn og hjelpe personer og kjøretøyer i 
tilfelle en ulykke, motorhavari eller tyveri; 
tilveiebringelse av tilkoplingstjenester og 
tilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for overføring og 
nedlasting eller mottak av audio-, video eller 
multimediainnhold; tilveiebringelse av tilgang til 
digital musikk på internett; 
telekommunikasjoner, nemlig mottak, 
samordning og videresending av fjernanrop 
om et kjøretøys tilstand; telekommunikasjoner, 
nemlig mottak, samordning og videresending 
av fjernanrop om nødssituasjoner; overføring 
av tekst-, tale- og alarmmeldinger samt signal-, 
måle-, lyd-, bilde-, video-, posisjons-, 
bevegelses- og tilstandsdata mellom 
landkjøretøyer samt mellom 
maskiner/motorer/batterier og maskiner og 
forskjellige datasentraler og telematiske 
systemer, telefoner eller personlige 
datamaskiner; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig elektronisk overføring av data for eiere 
og førere av kjøretøyer som representerer 
data som bistår i forbindelse med sporing av 
stjålne kjøretøyer; data-assistert overføring av 
signaler for låsemekanismer for kjøretøyer; 
telematiske tjenester, nemlig 
energiovervåkningstjenester, nemlig 
betraktning eller registrering av tidspunkt eller 
nivå av bruk og kontroll av strøm benyttet av 
utvalgte innretninger via telematiske systemer; 
telematiske tjenester, nemlig 
energiovervåkningstjenester, nemlig 
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betraktning eller registrering av tidspunkt eller 
nivå av bruk og kontroll av strøm benyttet av 
utvalgte innretninger via telematiske systemer; 
telekommunikasjoner, nemlig overføring av 
data, nemlig vei- og kjøre-relatert informasjon 
ved telematiske systemer; kommunikasjon via 
telematiske systemer, nemlig for fremvisning 
av vei- og kjøre-relatert informasjon; 
telekommunikasjoner, nemlig overføring av 
data, nemlig generelle opplysninger så vel 
som bil-, trafikk- og vei-relatert informasjon via 
telematiske systemer; telekommunikasjoner, 
nemlig overføring av data og 
applikasjonsprogramvare; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig 
elektronisk overføring av talemeldinger og 
data. 

Klasse:39 Mobil informasjonstjenester, nemlig 
trafikkinformasjon, informasjon om flyankomst- 
og flyavgangstider; GPS (Global 
Posisjoneringssystem)-navigasjonstjenester, 
nemlig fremskaffelse av best predikert 
ruteveiledning for førere; navigasjonstjenester 
via internett, assistanse med innstilling av 
reisemål, taledirigering og 
lokaliseringsassistanse og 
bekvemmelighetstjenester gjennom 
komponenter integrert i et motorkjøretøy, 
nemlig sendere, mottakere, mikroprosessorer, 
programvare, mobiltelefon og elektrisk 
arkitektur som alle samvirker med et globalt 
posisjoneringsssystem og satellitteknologi og 
et kundeservicesenter; tilveiebringelse av 
diagnostisk informasjon for kjøretøyer, 
kjøretøyers kjørelengde, kjøretøyers 
vedlikeholdsbehov, kjøretøyers diagnostiske 
målinger og feilkoder til sjåfører og 
bilforhandlere om kjøretøy via telefon; 
informasjonstjenester, nemlig fremskaffelse av 
nyheter, trafikkinformasjon, informasjon om 
flyankomst- og flyavgangstider; tilveiebringelse 
av informasjon om lokasjon og tilgjengelighet 
av bensinstasjoner; tilveiebringelse av 
informasjon angående lokasjon og 
tilgjengelighet av strømladningssteder for 
kjøretøyer; tilveiebringelse av interaktiv 
informasjon om et kjøretøys status og strøm 
via mobiltelefon, datanettverk og monitorer; 
tilveiebringelse av varsler om strømnivået hos 
kjøretøy; tilveiebringelse av 
strømladningssteder for kjøretøyer via mobil 
telefon og internett; innstilling av tid for å slå 
på air conditioners i biler via mobil telefon og 
internett; tilveiebringelse av informasjon om 
kjøretøy, inkludert strømutgifter og kjøreråd; 
tilveiebringelse av nedlastbar informasjon som 
kan legges inn i et 
kjøretøysnavigasjonssystem; tilveiebringelse 
av fasiliteter for søking og lokalisering av 
strømladningssteder, status på 
strømladningssteder og nye 
strømladningssteder inkludert lagring av slik 
informasjon; tilveiebringelse av 
strømladningssteder for kjøretøyer;t 
ilveiebringelse av data for reiseplanlegging; 
tilveiebringelse av fasiliteter for å kontrollere 
gjenværende strømnivå i kjøretøyer og 
indikere område som kan nås for aktuell 
batteriladning via mobiltelefon og internett; 
tilveiebringelse av informasjon fra websteder til 
navigasjonssystemer for kjøretøyer; mottak av 
data om strømfyllingssteder for tilveiebringelse 
for andre. 

Klasse:42 Mobil informasjonstjenester, nemlig 
værinformasjon; tilveiebringelse av diagnostisk 
informasjon for kjøretøyer, kjøretøyers 
kjørelengde, kjøretøyers vedlikeholdsbehov, 
kjøretøyers diagnostiske målinger og feilkoder 

til sjåfører og bilforhandlere om kjøretøy via 
cellulær teknologi; ASP-tjenester som har 
programvare for bruk i forbindelse med online 
abonnementstjenester, som gjør det mulig for 
sjøfører å spille og programmere lyd, video, 
tekst og multimedia innhold, og programvare 
med lyd, video, tekst og multimedia innhold; 
meteorologiske informasjonstjenester; 
vertstjenester for et online samfunnsnettsted 
med informasjon angående elektriske 
kjøretøyer for eiere av elektriske kjøretøyer; 
online tjenester for systemadministrasjon som 
gir brukere mulighet for fjernobservasjon, 
fjernovervåkning, fjernprogrammering, 
fjernbetjening og fjernkontroll av 
batterisystemer og klimaanlegg i elektriske 
kjøretøyer; consierge-tjenester for andre 
omfattende fjernstyrt innstilling av air condition 
i kjøretøy, gjort via telefon, via e-post eller 
tekstmelding; tilveiebringelse av informasjon 
om kjøretøyers tilstand, nemlig batteri status, 
påkrevd ladetid for fulladning, frakoblet status, 
fulladning; tilveiebringelse av informasjon om 
bilens tilstand, nemlig varsel til sjåfør om å 
plugge inn kjøretøyet for å lade batteriene; 
fjernovervåkning og formidling av resultatene 
av ladenivået på kjøretøyets batteri; 
overvåkning av batteriladning og varsel til fører 
om ladestatus; overvåkning av elektrisitet som 
brukes i landkjøretøyer; tilveiebringelse av et 
inspiseringsprogram for forhåndseide 
kjøretøyer; nød- og sikkerhetstjenester langs 
veiene, nemlig fjernlåsing og -opplåsing av 
kjøretøydører, deteksjon av og varsling om det 
samme til kjøretøyeiere; fjerninnstilling og 
fjernstart av batteriladning og av klimaanlegg i 
et elektrisk kjøretøy. 

Klasse:45 Veihjelp assistanse og sikkerhetstjenester, 
nemlig fjernstyrte dørlåser og døråpnere til 
kjøretøy, fjernstyrt motorstart, sporing av 
stjålet kjøretøy, deteksjon og varsling av dette 
til kjøretøyseiere; overvåkningstjenester for 
kjøretøyer i sikkerhetsøyemed, nemlig 
automatisk varsling av airbag-utløsning, 
automatiske kollisjonsvarslingstjenester og 
varsling av unormal tilstand av kjøretøyet til 
føreren; ledelsel av tenåringssjåfører, nemlig 
overvåkning, sporing og varsling av 
kjøretøyeiere hvis tenåringssjåfører har kjørt 
over fartsgrensen eller forlatt et 
forhåndsbestemt geografisk område i 
sikkerhets- og trygghetshensikt ved bruk av et 
globalt posisjoneringssystem; concierge-
tjenester for motorkjøretøyssjåfører som 
innebærer å gjennomføre forespurte 
personlige arrangementer og reservasjoner, 
og som utføres fjernstyrt gjennom 
kommunikasjonssystemer integrert i 
motorkjøretøyer; tilveiebringelse via nettsteder 
av informasjon vedrørende livsstilendringer 
frembrakt ved bruk av elektriske biler; 
fjerninnstilling og -oppstart av batteriladning og 
klimaanlegg i et elektrisk kjøretøy; 
portnertjenester for andre omfattende 
fjernbestilling av oppladning av elektriske 
kjøretøyer gjort via telefon, via e-post eller 
tekstmelding; portnertjenester for andre 
omfattende ordning av personlige 
arrangementer og reservasjoner på 
forespørsel og tilveiebringelse av kunde-
spesifikk informasjon for å dekke den enkeltes 
behov, alt gjort via telefon, e-post eller 
tekstmelding.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271270 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201214499 
(220) Inndato: 2012.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.21 

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

(730) Innehaver: 
 TROLL TEKST AS, Sørkedalsveien 9 C, 0369 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271271 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201303695 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

(730) Innehaver: 
 Sætre AS, Postboks 4272 Nydalen, 0401 OSLO, Norge

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
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; kjeks. 

Klasse:40 Produksjon av kjeks. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271272 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201300241 
(220) Inndato: 2013.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.03 

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

 TAMPNET AS, Jåttåvågveien 7 Hinna Park - Stadion 
Blokk C, 4020 STAVANGER, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Maskin- og programvare knyttet til alle former 
for telekommunikasjon; elektriske kabler, 
fiberoptiske kabler, fiberkabler. 

Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester, 
båndbreddetjenester, 
datakommunikasjonstjenester og 
radiokommunikasjonstjenester; 
informasjonstjenester og rådgivningstjenester 
relatert til telekommunikasjon, 
datakommunikasjon og radiokommunikasjon; 
multimediemeldingstjenester; datastøttet 
sending, overføring og mottagelse av tale, 
tekst, lyd, bilde og data; sending av meldinger 
over elektroniske media; tjenester relatert til 
elektronisk post; sending, overføring og 
mottagelse av databaseinformasjon via 
telenettverk; utleie av tele-, data- og 
radiokommunikasjonssystemer og utstyr; 
onlinekommunikasjon og kommunikasjon over 
Internett; tjenester relatert til tilgang til 
datanettverk; data- og 
telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske 
nettverk; drift av datapakketransmisjonsnett; 
satellittoverføringstjenester. 

Klasse:42 Konsulentvirksomhet innen 
informasjonsteknologi (IT); 
datasystemanalyser for konstruksjon, drift og 
testing av programvare og programmer; 
forskning vedrørende utvikling av 
telekommunikasjonsapparater, 
datamaskinvare og programvare; teknologiske 
tjenester relatert til telekommunikasjon; utleie 
av tilgangstid til databaser; utleie av 
dataprogramvare; teknisk forskning; 
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse 
med nye produkter. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271273 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201300488 
(220) Inndato: 2013.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.08 

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

(730) Innehaver: 
 MøreNot Dyrkorn AS, Osholmen 15, 6006 ÅLESUND, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Fiskeredskaper; fiskekroker. 
Klasse:35 Salg av ovennevnte varer i klasse 28. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271274 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(210) Søknadsnr.: 201300489 
(220) Inndato: 2013.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.08 

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

(730) Innehaver: 
 MøreNot Dyrkorn AS, Osholmen 15, 6006 ÅLESUND, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Fiskeredskaper; fiskekroker. 
Klasse:35 Salg av ovennevnte varer i klasse 28. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271275 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(300) Søknadsprioritet 2012.07.23, US, 85/684,304 
(210) Søknadsnr.: 201301132 
(220) Inndato: 2013.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.22 

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

(730) Innehaver: 
 Cell Therapeutics Inc, 3101 Western Ave., US-

WA98121 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av 

immunologiske og betennelsessykdommer og til 
bruk ved cellegiftbehandling; farmasøytiske 
preparater brukt til kreftbehandling; alle de 
forannevnte varene inneholder Pixantrone. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271276 
(151) Reg.dato.: 2013.06.24 
(300) Søknadsprioritet 2012.08.16, JM, 60958 
(210) Søknadsnr.: 201301783 
(220) Inndato: 2013.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.08 

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

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

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Computer hardware; computer software for 
mobile og bevegelige 
apparater, innretninger, deler og utstyr; 
software for computer applikasjoner; 
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:42 Fremskaffelse av online ikke-nedlastbar 
software; software som tjeneste (SaaS) 
tjenester; fremskaffelse og tilveiebringelse av 
online informasjon i forbindelse med 
eller vedrørende computer hardware, software 
og utstyr for nettverksbygging; 
computer tjenester, nemlig opprettelse av 
online samfunn for registrerte brukere med 
mulighet for a delta i diskusjoner, motta 
tilbakemeldinger fra likesinnede, forming av 
virtuelle samfunn, deltagelse i sosial 
nettverksbygging og utveksling av 
dokumenter; 
teknisk og teknologisk râdgivning fremskaffet 
til internett brukere i form av en supportlinje; 
konsultasjonsvirksomhet i forbindelse med 
eller vedrørende computer hardware, 
computer software, computer systemer, 
computer nettverk, intranett og intenett; 
design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271277 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201303657 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

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

 Trico Products Corp, 3255 West Hamlin Road, US-
MI48309 ROCHESTER HILLS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Rengjøringsvæsker for frontruter, 
vindusspylervæsker. 

Klasse:12 Vindusviskere for frontruter. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271278 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201303126 
(220) Inndato: 2013.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.08 

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

(730) Innehaver: 
 Performance.no AS, Tordenskioldsgate 8-10, 0160 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Salg av kosttilskudd, sportsdrikker og 

muskeloppbyggende kosttillegg; salg av 
idretts-, trenings- og sportsklær, samt fottøy til 
idrett, trening og sport. 

Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter; 
drift av helsestudioer, fysisk trening, 
helseklubbinstruktør, helseklubbvirksomhet 
(helse- og mosjon). 

Klasse:44 Medisinske tjenester; fysioterapitjenester; 
massasje. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271279 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201303659 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

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

 Marpal SA Administração e Participações, Av. 
Cristóvão Colombo, 2834, Sala 901, BR-CEP 90560-
002 PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, Brasil 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Dekk for kjøretøyer; slitebaner for dekk til 
kjøretøyer; forherdede eller forvulkaniserte 
slitebaner for dekk; flate slitebaner for dekk 
(camelbacks); reparasjonssett for reparasjon 
av slanger og dekk for sykler og motorsykler 
inneholdende reparasjonslapper for 
perforeringer og rifter, vulkaniseringsvæske og 
sandpapir. 

Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer 
samt varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; tetnings , paknings og 
isolasjonsmateriale; en ikke-vulkanisert 
gummiblanding i form av plater, ark og strimler 
for regummiering av dekk; mellomleggsgummi, 
nemlig en ikke-vulkanisert gummiblanding 
brukt mellom dekkstammen og dekkbelegget; 
gummiark og -plater, sideveggfiner av gummi 
for dekk, tykkelsesgummi for bruk i 
fremstillingen av dekk, mellomleggsgummi 
ekstrudert på rull og kveil, laget av gummi for 
bruk ved regummiering av dekk; kurative og 
regummierte autoklavmantler brukt til å presse 
forherdede eller forvulkaniserte dekkslitebaner 
mot dekkstammen under 
autoklavvulkanisering; vulkaniseringsdyne, 
nemlig en vulkanisert gummiblanding brukt til å 
pumpe opp dekk under 
regummieringsprosessen; vulkanisert 
gummiblanding brukt som en beskyttelse for 
dekkslanger og luftposer (air bags) til bruk i 
regummieringsprosessen; forvulkaniserte 
gummimatter (rubber wicking pads) for bruk 
reparasjon av skader i dekkslitebaner og flate 
slitebaner for dekk (camelbacks); vulkanisert 
gummiblanding brukt til reparasjoner på dekk 
og innerslanger; ikke-metalliske tetninger og 
pakninger for bruk til vedlikehold og reparasjon 
av dekk; tetningsmasse for skjøter; 
reparasjonsstrimler, nemlig en vulkanisert 
gummiblanding brukt til reparasjon og 
spleising av transportbånd. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271280 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201212828 
(220) Inndato: 2012.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.21 

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

(730) Innehaver: 
 Thomas Concrete Group AB, Box 5162, SE-40226 

GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:19 Betongpåler; bygningsmateriale av betong 

forsterket med plast og glassfiber; 
betongelement for steinlegging; ferdigblandet 
betong for støping; bygningsdeler- og element 
av betong; gatestein laget av betong; figurer 
(statuetter) av stein, betong eller marmor; 
prefabrikkerte konstruksjonselementer og 
bygningselementer av betong; betongrør; 
gatestein laget av betong; betongplater for 
veilegging; betongbjelker; betongblokker for 
kystbeskyttelse; betong for støping; 
betongvegger; betongkulverter; 
betongmosaikk (terrazzo); betong (forskaling, 
ikke av metall, for-); 
betongpatchingforbindelser laget av en base 
av tjære; betongskulpturer; betongblokker; 
betong og betonghvelv; ferdigblandet betong; 
blokker av betong for elvebreddbeskyttelse; 
raviner og brønner (deler av avløpssystem av 
betong); forskaling, ikke av metall for betong; 
betongformer (ikke-metalliske); 
bygningsmateriale av betong; gravmarkør av 
steintøy; betong eller marmor; betongplater; 
blomsterkasser av betong; betonggulv; 
beholdere av betong; sprøytebetongformer av 
tre og betongbalanserende mørtel; betong 
pullerter; arkitektoniske elementer laget av 
betong; armert betong; fuglebad av betong; 
figurer laget av betong; betongelementer; 
ildfast betong; statuer av stein; betong eller 
marmor; renner [dreneringskonstruksjoner i 
betong]; masser for anvendelse ved 
fremstilling av betong; statuer av betong; sand 
for fremstilling av betong; råvarer til fremstilling 
av betong; som er opptatt i klassen; vevde 
stoffer (ikke-metalliske) for betong; 
betongvegger for konstruksjon; syntetisk 
betong; gravsteiner av steintøy; betong eller 
marmor; pyntegjenstander av sprøytestøpt 
betong; plater av betong; plater laget av 
betong; støttemurer av betong; belegg for 
betong; skulpturerte betongprodukter; 
kunstverk av stein; betong eller marmor; 
statuetter av stein; betong eller marmor; 
konstruksjonsmaterialer (belegg) av betong; 
produksjon av betong. 

Klasse:37 Betongdrenering; bygging av vei og 
vannkonstruksjoner gjennom helning av 
betong; fliser; murstein eller 
betongblokkanlegg for bygging; reparasjon av 
betong; pumping og glatting av betong i bygg 
og anlegg; montering av stillaser; utføre 
landskapsarbeid eller betongkonstruksjoner; 
betongarbeid- tjenester; utleie av 
betongblandere; utleie av maskiner for å 
pumpe betong; bygging av veier og vassdrag 
gjennom forming av betong; tetting av betong; 

bygging av veier og vannfasiliteter ved legging 
av betong; oppspenning av betong og 
betongknusing; bygging av armerte 
betongkonstruksjoner gjennom bruk av glide- 
og klatreformarbeid; betongarbeid 
(reparasjon/vedlikehold). 

Klasse:40 Støping av betong. 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271281 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201303661 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

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

(730) Innehaver: 
 Coop Norden Bygg Inköp AB, SE-17188 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, 

hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler; 
torvkrukker (turf ports), kompost og preparater 
til kompost 

Klasse:5 Preparater til utryddelse av skadedyr og 
insekter; fungicider, herbicider. 

Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; små 
smedarbeider av jern og metall; elementer 
laget av uedle metaller, ikke inkludert i andre 
klasser; metallkurver; koplinger; 
metallslangetromler; metalltønner; dyser og 
sprederdyser av metall; drivhus og 
drivhusbindingsverk; plantestøtter og pinner av 
metall; metallbånd for binding; 
metallpostkasser; fuglebad, fuglehus og 
fuglematere av metall; metallnett, gjerder og 
rekkverk; utendørs tørkestativer av metall; 
nøkler og opptrekksnøkler av metall; 
verktøykasser; deler og tilbehør for alt det 
forannevnte inkludert i denne klassen.  

Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; 
landbruksredskaper (andre enn manuelt 
drevne); mekaniske slangetromler; snøploger 
og snøfresere; kompostkverner; gressklippere; 
motorkjedesager og elektriske motorsager; 
trimmere; blåsere, vifter og 
innsugningsinstallasjoner; elektriske sakser; 
jordfresere, mosefjernere; vertikale 
kutteapparater; elektriske hammere; 
boremaskiner; slipemaskiner, 
overflateslipemaskiner, vinkelkuttere, 
vinkelslipere, benkslipemaskiner og skurende 
bandslipemaskiner; dreiebenker; 
sveisemaskiner; sprøytemalingspistoler; 
kompressorer; høytrykksvaskemaskiner; 
gassdrevne loddebolter; høvelmaskiner; 
fresemaskiner; kraftdrivverk; støvsugere; deler 
og tilbehør for alt det forannevnte inkludert i 
denne klassen. 

Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
kniver; spraybokser og spredere; snøskuffer; 
manuelt drevne gressklippere; sager, 
stikksager, sirkelsager, avkortesager, 
skogsager, gjærkassesager og 
konstruksjonssager; manuelt drevne trimmere; 
sakser; manuelt drevne mosefjernere; redskap 
for murere; dikkmeisler, filer, høvler; meisler; 
skiftenøkler, skrunøkler, skrutrekkere, 
pipenøkler, faste skrunøkler og skiftenøkler; 
tenger, tenger, knipetenger, pinsetter, 
nebbtenger; økser, hammere; sleder; 
brekkjern; glasskuttere; manuelt drevne driller; 
manuelt drevne sprøytemalingspistoler; 
fresere; deler og tilbehør for alt det 

forannevnte inkludert i denne klassen.  
Klasse:9 Apparater og instrumenter til veiing, måling, 

kontroll, livredning og undervisning; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; 
brannslukningsapparater; regnmålere, 
termometre (ikke for medisinske formål), 
måleverktøy; libeller; beskyttelsesklær og 
beskyttelsesutstyr; sikkerhetsnett; elektriske 
loddebolter; deler og tilbehør for alt det 
forannevnte inkludert i denne klassen; alle de 
forannevnte apparater, instrumenter eller 
utstyr er ikke designert og/eller tilpasset for 
bruk i forbindelse med trykk eller 
kraftmålingsteknologi. 

Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og 
sanitære formål; varmluftspistoler; deler og 
tilbehør for alt det forannevnte inkludert i 
denne klassen.  

Klasse:12 Kjøretøyer; trillebårer og 
transportsekkevogner; deler og tilbehør for alt 
det forannevnte inkludert i denne klassen.  

Klasse:20 Møbler, varer (ikke opptatt i andre klasser) av 
plast; ikke-mekaniske slangetromler; flettede 
kurver, tønner (ikke av metall); plantestøtter og 
pinner (ikke av metall); plastbånd, sløyfer og 
bånd; postkasser (ikke av metall); fuglebad, 
fuglehus og fuglematere (ikke av metall); 
plastsekker; flaggstenger; utendørs 
tørkestativer (ikke av metall), 
lagringsbeholdere og lagringstavler.  

Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -
beholdere; hagehansker; vannspredere; dyser 
for vannkanner og vannslanger; avfallsdunker; 
vannkanner, søpppelkasser; blomsterpotter og 
potter. 

Klasse:24 Flagg. 
Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og 

skogbruksprodukter; frø, naturlige planter og 
blomster. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271282 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201303662 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

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

(730) Innehaver: 
 Coop Norden Bygg Inköp AB, SE-17188 SOLNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk og 

hagebruk og vedlikehold og reparasjon av hus; 
lim; klister. 

Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; 
rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; fargestoffer; glasurer 
(farger, maling, lakker); olje for beskyttelse av 
tre; sparkelmasse. 

Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping; maling - og lakkfjernere; 
slipepapir; blekevann, sodalut, natronlut.  

Klasse:4 Brensel; briketter og pelleter; tre (brensel), ved 
(brensel). 

Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; små 
smedarbeider av jern og metall; ledninger, rør 
og hylser av metall; elementer laget av uedle 
metaller, ikke inkludert i andre klasser; trapper, 
dører, rammer, hvelv, buer og vinduer; støtter 
og braketter; garderober, garderobesystemer 
og garderobeinnredningsdeler, hyller, skuffer, 
brett og håndtak; tråd og ståltråd; lokk; 
slanger, rør og koplinger for ventilasjon, 
baderomstilbehør, alt ovenfor laget av metall; 
deler og tilbehør for alt det forannevnte 
inkludert i klassen.  

Klasse:7 Pumper (maskiner).  
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, 

oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, 
kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og 
sanitære formål; vaskeservanter, toaletter, 
dusjavlukker og vegger og badekar; 
varmekabler for bruk i gulv; deler og tilbehør 
for alt det forannevnte inkludert i denne 
klassen. 

Klasse:16 Pensler, malerkoster. 
Klasse:17 Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; 

feste- og fugemasser; selvklebende tape; 
maskeringstape; glassfiber.  

Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); trapper, 
dører, dørkarmer, hvelv, buer og vinduer, ikke 
av metall; støtter og braketter, ikke av metall; 
søyler, ikke av metall; dreide trevarer 
(halvfabrikata); gesimser og bordkledninger, 
ikke av metall; vinduskarmer og 
radiatordeksler; benketopper; 
garderobehåndtak, ikke av metall; glaserte 
takstein, slaggsteiner og teglstein; glass, 
betong og murstein; gulv; våtromsvev; 

hobbyplater; deler og tilbehør for alt det 
forannevnte inkludert i klassen.  

Klasse:20 Møbler, varer (ikke opptatt i andre klasser) av 
plast; dreide trevarer; garderober, 
garderobeinnredningsdeler; baderomsmøbler 
og kabinetter, alt ovenfor laget av tre; 
baderomstilbehør, nemilg kroker og knagger 
av tre og plast; avløpsbrønner av plast; deler 
og tilbehør for alt det forannevnte inkludert i 
denne klassen.  

Klasse:22 Tau, reip, strikk, presenninger og dekker.  
Klasse:27 Tepper, ryer, matter, og annet gulvbelegg; 

veggtepper (ikke av tekstilmateriale), tapeter 
og tapetkanter, tapetborder.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271283 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201301791 
(220) Inndato: 2013.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.08 

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

 3Sixty, Postboks 101, 1300 SANDVIKA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Software for visning av produkter i 360 grader 
på internet. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271284 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201301793 
(220) Inndato: 2013.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.08 

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

(730) Innehaver: 
 3Sixty, Postboks 101, 1300 SANDVIKA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Outsourcing av business tjenester til 

Filippinene.  
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271285 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201302470 
(220) Inndato: 2013.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.21 

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

(730) Innehaver: 
 MARINE BOATLIFTS AS, Verpetveien 51, 1540 

VESTBY, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Import- og ekstportagenturer; salg av båtlifter. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271286 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201303674 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

(730) Innehaver: 
 LOFOTLEFSE AS, Grundstadveien 824, 8360 

BØSTAD, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:30 Næringsmidler av korn; bakverk og 

konditorvarer. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271287 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201214551 
(220) Inndato: 2013.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.21 

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

 Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro, Maskingatan 16, 
SE-70286 ÖREBRO, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Göran Tivenius, v/ Liljedal Communication,  Box 1536, 

SE-70115 ÖREBRO, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Fiberoptiske kabler 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271288 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201303629 
(220) Inndato: 2013.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.18 

Dope - A bad day riding is better 
than a good day at work 

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

 Axcez Trading AB, Box 4021, SE-46104 
TROLLHÄTTAN, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter for veiing, måling, signalering, 
kontroll (overvåkning), livredning og 
undervisning; apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; apparater for opptak, overføring 
eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere; grammofonplater; kompaktdisker, 
DVDer og andre digitale opptaksmedier; 
mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
dataprogrammer og programvare uansett 
innspillingsmedier eller spredningsformål; 
programvare innspilt på magnetiske medier 
eller nedlastbart fra eksternt nettverk; 
ansiktsvern tilpasset for bruk med hjelmer; 
hjelmer, hjelmer for beskyttelse mot ulykker; 
beskyttende hjelmer; beskyttende hjelmer for 
syklister; beskyttende hjelmer for skiløpere; 
beskyttende hjelmer for snøbrettutøvere; 
beskyttende hjelmer for skateboardutøvere; 
beskyttende sportshjelmer; sikkerhetshjelmer; 
sportsbager tilpasset (formet) for å inneholde 
beskyttende hjelmer; sportshjelmer; 
sportsvesker som er tilpasset (formet) for å 
inneholde beskyttende hjelmer; hjelmer til 
sportsbruk; beskyttende hjelmer; solbriller; 
solskjermer; futteral og vesker tilpasset for 
produkter ifølge ovennevnte varer; 
brillefutteral; briller; brilleglass; sportsbriller; 
brillesnorer; brilleinnfatninger; 
beskyttelsesbriller (goggles); snøbriller (for 
ski); snøbriller for snøbrett; hodetelefoner; 
hansker for beskyttelse mot skader og ulykker; 
kameraer. 

Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter; 
hettegensere; jersey-trøyer; vester; 
sportstrøyer; gensere; bukseseler; krager 
(klær); undertøy; tøy; svetteabsorberende 
undertøy; konfeksjonsklær; ytterklær; jakker 
(annet enn for beskyttelse mot ulykker og 
skader); pannebånd (klær); klær av 
lærimitasjoner; klær av lær; t-skjorter; 
underskjorter/camisole-topper; hatter; 
luer/caps; skjorter; strømper/sokker; 
strandklær; hansker (bekledning); hansker 
(annet enn for beskyttelse mot ulykker og 
skader); sports- hodeplagg (annet enn 
hjelmer); langbukser; olabukser (jeans); 
strømpebukser; kortbukser; badetøy; shorts; 
fottøy for bruk på snøbrett og ski; sports- og 
fritidssko og støvler. 

Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; ski; 
snøbrett; skateboard, staver; tilbehør til ski, 
snøbrett, skateboard og staver opptatt i denne 

klassen, nemlig kne- og albuebeskyttere; hjul, 
skateboardtrucker, voks og griptape; 
spillkonsoller beregnet på bruk sammen med 
storskjerm eller monitor.  

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; videreforhandlertjenester og 
oppstilling, for andre, av et utvalg av varer 
(unntatt transport av varene), slik at kunder på 
en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe, 
spillkonsoller beregnet på bruk sammen med 
storskjerm eller monitor, dataprogrammer og 
programvare uansett innspillingsmedier eller 
spredningsformål, programvare innspilt på 
magnetiske medier eller nedlastbart fra 
eksternt nettverk, ansiktsvern tilpasset for bruk 
med hjelmer, hjelmer, hjelmer for beskyttelse 
mot ulykker, beskyttende hjelmer, beskyttende 
hjelmer for syklister, beskyttende hjelmer for 
skiløpere, beskyttende hjelmer for 
snøbrettutøvere, beskyttende hjelmer for 
skateboardutøvere, beskyttende 
sportshjelmer, sikkerhetshjelmer, sportsbager 
som er tilpasset (formet) for å inneholde 
beskyttende hjelmer, sportshjelmer, 
sportsvesker som er tilpasset (formet) for å 
inneholde beskyttende hjelmer, hjelmer til 
sportsbruk, beskyttende hjelmer, solbriller, 
solskjermer, futteral og vesker tilpasset dertil, 
brillefutteral, briller, brilleglass, sportsbriller 
(goggles), brillesnorer, brilleinnfatninger, 
beskyttelsesbriller (goggles), snøbriller (for 
ski), snøbriller for snøbrett, hodetelefoner, 
hansker for beskyttelse mot skader og ulykker, 
kameraer, klær, fottøy, hodeplagg, skjorter, 
hettegensere, jersey-trøyer, vester, 
sportstrøyer, gensere, bukseseler, krager 
(klær), undertøy, tøy, svetteabsorberende 
undertøy, konfeksjonsklær, ytterklær, jakker 
(annet enn for beskyttelse mot ulykker og 
skader), pannebånd (klær), klær av 
lærimitasjoner, klær av lær, t-skjorter, 
underskjorter/camisole-topper, hatter, 
luer/caps, skjorter, strømper/sokker, 
strandklær, hansker (bekledning), hansker 
(annet enn for beskyttelse mot ulykker og 
skader), sports-hodeplagg (annet enn 
hjelmer), langbukser, olabukser (jeans), 
strømpebukser, kortbukser, badetøy, shorts, 
fottøy for bruk på snøbrett og ski, sports- og 
fritidssko og støvler, spill og leketøy, 
gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, ski, 
snøbrett, skateboard, staver, tilbehør til ski, 
snøbrett, skateboard og staver, nemlig kne- og 
albuebeskyttere, hjul, skateboardtrucker, voks 
og griptape, gjennom detaljhandel, 
engroshandel, gjennom postordrekataloger, 
via elektroniske medier, websider eller 
kjøpeprogrammer via fjernsyn; utdeling av trykt 
reklamemateriell; utdeling av vareprøver.  

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige- og 
kulturelle aktiviteter; produksjon av filmer som 
har til hensikt å underholde eller kreve 
oppmerksomhet. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271289 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201303676 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

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

(730) Innehaver: 
 HOLTENS AS, Foldvikveien 51, 3294 STAVERN, 

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

Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271290 
(151) Reg.dato.: 2013.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201303722 
(220) Inndato: 2013.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.21 

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

(730) Innehaver: 
 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Alle 12-14, 0278 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Såper, dusjsåper og dusjgels, 

hudpleieprodukter, hudkremer, ansikts- og 
kroppskremer, fuktighetskrem, hudpleieserum, 
ikke-medisinert hudkrem til bruk mot sprukken 
hud, produkter til pleie av hud i form av lotions, 
balsam, melk; eteriske oljer, 
kroppsdeodoranter, deodoranter, barbersåper, 
barberskum, barbergels, etterbarberingsvann 
og -lotion, fuktighetsgivende kremer til bruk 
etter barbering, ikke-medisinske 
fuktighetskremer, ansikts- og 
skjønnhetsmasker, voks for epilering, voks 
strips for å fjerne kroppshår; hårvoks, 
hårskum, hårsjampo, hårgele, hårlakk, lipgloss 
med eller uten farge med pleiende effekt 
(kosmetiske), leppepomade, produkter for 
pleie av leppene (kosmetiske produkter), 
solbeskyttelseskremer, -lotions og -olje, 
solpleie- og solbeskyttelsesprodukter, after-
sun kremer og lotions; 
sminkefjerningspreparater, sminkepreparater, 
neglelakkfjernere, neglelakk; plaster og 
forbindingsstoffer. 

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

Klasse:35 Salg av såper, dusjsåper og dusjgels, av 
hudpleieprodukter, hudkremer, ansikts- og 
kroppskremer, fuktighetskrem, hudpleieserum, 
ikke-medisinert hudkrem til bruk mot sprukken 
hud, produkter til pleie av hud i form av lotions, 
balsam, melk, av eteriske oljer, 
kroppsdeodoranter, deodoranter, barbersåper, 
barberskum, barbergels, etterbarberingsvann 
og -lotion, av fuktighetsgivende kremer til bruk 
etter barbering, ikke-medisinske 
fuktighetskremer, ansikts- og 
skjønnhetsmasker, voks for epilering, voks 
strips for å fjerne kroppshår, av hårvoks, 
hårskum, hårsjampo, hårgele, hårlakk, lipgloss 
med eller uten farge med pleiende effekt 
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(kosmetiske), av leppepomade, produkter for 
pleie av leppene (kosmetiske produkter), 
solbeskyttelseskremer, -lotions og -olje, 
solpleie- og solbeskyttelsesprodukter, av after-
sun kremer og lotions, 
sminkefjerningspreparater, sminkepreparater, 
neglelakkfjernere, neglelakk, av plaster og 
forbindingsstoffer, barbersett, 
barberredskaper, elektriske og ikke-elektriske, 
barberhøvler, barberkniver, barberblader, samt 
av etuier for barbersett, barberredskaper, 
elektriske og ikke-elektriske, barberhøvler, 
barberkniver, barberblader. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271291 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303666 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

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

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

 Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 
KØBENHAVN K, Danmark 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271292 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303667 
(220) Inndato: 2013.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.19 

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

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

 Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 
KØBENHAVN K, Danmark 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271293 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303682 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

 Shulton Inc, One Procter & Gamble Plaza, US-
OH45202 CINCINNATI, USA 

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

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

Klasse:3 Antiperspiranter og deodoranter til personlig 
bruk, hårpleiepreparater, ikke-medisinske 
hudpleieprepareter, barberingspreparater, 
duftende kroppspray, kroppsvask, stangsåpe og 
dusjgel. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271294 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303685 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

 Federal-Mogul Friction Products Ltd, Manchester 
International Office Centre, Styal Road, GB-M225TN 
MANCHESTER, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Bremser; bremsesko; bremserotorer; 
bremsesylindre; bremseklosser; 
bremsebelegg; bremseforinger; bremseskiver; 
deler og tilbehør til bremser. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271295 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303686 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

(730) Innehaver: 
 ØEN KULDETEKNIKK AS, Ytrehorn, 6763 

HORNINDAL, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg og 

markedsføring av kulde- og 
varmepumpeanlegg. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; 
reparasjonsvirksomhet; bygging og installasjon 
av kulde- og varmepumpeanlegg. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271296 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303168 
(220) Inndato: 2013.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.11 

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

(730) Innehaver: 
 Chia Khim Lee Food Industries Pte Ltd, No. 119 Defu 

Lane 10, SG-539230 SINGAPORE, Singapore 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, 

kullsyreholdige og ikke-kullsyreholdige drikker, 
fruktdrikker og fruktjuicer, ikke-alkoholholdige 
drikker, energidrikker, saft og andre preparater 
til fremstilling av drikker, øl.  

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271297 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303688 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

(730) Innehaver: 
 SKALA MASKON AS, Strandveien 7, 7502 

STJØRDAL, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Maskiner og dertilhørende deler og utstyr. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271298 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201301066 
(220) Inndato: 2013.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.18 

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

(730) Innehaver: 
 Barnekreftforeningen, Postboks 4, Sentrum, 0101 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparater og instrumenter til undervisning; 

magnetiske databærere; 
databehandlingsutstyr; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; internettbaserte 
undervisningsprogrammer; elektroniske 
publikasjoner; nedlastbare programvarer; 
DVDer; CDer; videofilmer. 

Klasse:16 Varer laget av papir; bøker; brosjyrer; plakater; 
reklamemateriell; trykksaker og publikasjoner; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); skrivesaker. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
informasjonskampanjer; markedsføring og salg 
av varer som nevnt i klasse 9 og 16, samt lær 
og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, skinnvarer, kofferter og 
reisevesker, bagger, vesker, ryggsekker, 
ransler, skolevesker, pennaler, lommebøker, 
futteraler til telefoner, lesebrett og 
datamaskiner, handlenett, nøkkelpunger, 
reflekser, paraplyer, parasoller, husholdnings- 
og kjøkkenredskaper, matbokser, termoser, 
møbler, herunder barnemøbler, skolemøbler, 
billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller 
av plast, drikkeflasker, ballonger, 
skriveunderlag, sengeklær, madrasser, matter 
for lekegrinder, beholdere av plast, glassvarer, 
porselen og keramikk, tekstiler og tekstilvarer, 
senge- og bordtepper, sengetøy, klær, fottøy, 
hodeplagg, tepper, ryer, matter, tapeter, 
smykker, klokker, apparater og innretninger for 
belysning, såper, parfymevarer, shampo, 
balsam, tannpussemidler, spill og leketøy, 
sportsartikler, juletrepynt, elektroniske spill. 

Klasse:36 Veldedighetsinnsamlinger, pengeinnsamling til 
ideelle formål; finansiell virksomhet. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og 
opplæringsvirksomhet, nemlig arrangering og 
organisering av konferanser, kongresser, 
seminarer, kurs, undervisning og foredrag 
relatert til forebygging og behandling av kreft, 
samt rehabilitering, herunder når det gjelder 
kreftsyke barn; veiledning og informasjon 
relatert til kreft og kreftbehandling; produksjon 
av utdanningsfilmer og informasjonsfilmer 
vedrørende kreft; produksjon av radio-og tv-
programmer relatert til kreftinformasjon; 
publisering av tekster (ikke reklametekster) i 

tidsskrifter, bøker og andre trykksaker; 
utgivelse av bøker; publisering av bøker, 
brosjyrer og tidsskrifter on-line; tilveiebringelse 
av elektroniske publikasjoner on-line; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

Klasse:42 Forskning og utvikling innen kreftområdet; 
forskningsadministrasjon; 
informasjonstjenester og 
kunnskapsfremmende arbeid knyttet til 
forskning og utvikling relatert til forebygging og 
behandling av kreft. 

Klasse:45 Juridiske tjenester i forbindelse med politisk 
påvirkningsarbeid vedrørende forebygging og 
behandling av kreft, rettigheter for 
kreftpasienter og pårørende, samt forvaltning 
av immateriale rettigheter; personlige og 
sosiale tjenester utført av andre for å dekke 
personlige behov, nemlig personlig og sosial 
oppfølging av personer som lever med 
kreftsykdommmer. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271299 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201301067 
(220) Inndato: 2013.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.18 

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

(730) Innehaver: 
 Barnekreftforeningen, Postboks 4, Sentrum, 0101 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparater og instrumenter til undervisning; 

magnetiske databærere; 
databehandlingsutstyr; dataprogrammer; 
dataspillprogrammer; internettbaserte 
undervisningsprogrammer; elektroniske 
publikasjoner; nedlastbare programvarer; 
DVDer; CDer; videofilmer. 

Klasse:16 Varer laget av papir; bøker; brosjyrer; plakater; 
reklamemateriell; trykksaker og publikasjoner; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); skrivesaker. 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; 
informasjonskampanjer; markedsføring og salg 
av varer som nevnt i klasse 9 og 16, samt lær 
og lærimitasjoner samt varer av disse 
materialer, skinnvarer, kofferter og 
reisevesker, bagger, vesker, ryggsekker, 
ransler, skolevesker, pennaler, lommebøker, 
futteraler til telefoner, lesebrett og 
datamaskiner, handlenett, nøkkelpunger, 
reflekser, paraplyer, parasoller, husholdnings- 
og kjøkkenredskaper, matbokser, termoser, 
møbler, herunder barnemøbler, skolemøbler, 
billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, 
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller 
av plast, drikkeflasker, ballonger, 
skriveunderlag, sengeklær, madrasser, matter 
for lekegrinder, beholdere av plast, glassvarer, 
porselen og keramikk, tekstiler og tekstilvarer, 
senge- og bordtepper, sengetøy, klær, fottøy, 
hodeplagg, tepper, ryer, matter, tapeter, 
smykker, klokker, apparater og innretninger for 
belysning, såper, parfymevarer, shampo, 

balsam, tannpussemidler, spill og leketøy, 
sportsartikler, juletrepynt, elektroniske spill. 

Klasse:36 Veldedighetsinnsamlinger, pengeinnsamling til 
ideelle formål; finansiell virksomhet. 

Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og 
opplæringsvirksomhet, nemlig arrangering og 
organisering av konferanser, kongresser, 
seminarer, kurs, undervisning og foredrag 
relatert til forebygging og behandling av kreft, 
samt rehabilitering, herunder når det gjelder 
kreftsyke barn; veiledning og informasjon 
relatert til kreft og kreftbehandling; produksjon 
av utdanningsfilmer og informasjonsfilmer 
vedrørende kreft; produksjon av radio-og tv-
programmer relatert til kreftinformasjon; 
publisering av tekster (ikke reklametekster) i 
tidsskrifter, bøker og andre trykksaker; 
utgivelse av bøker; publisering av bøker, 
brosjyrer og tidsskrifter on-line; tilveiebringelse 
av elektroniske publikasjoner on-line; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

Klasse:42 Forskning og utvikling innen kreftområdet; 
forskningsadministrasjon; 
informasjonstjenester og 
kunnskapsfremmende arbeid knyttet til 
forskning og utvikling relatert til forebygging og 
behandling av kreft. 

Klasse:45 Juridiske tjenester i forbindelse med politisk 
påvirkningsarbeid vedrørende forebygging og 
behandling av kreft, rettigheter for 
kreftpasienter og pårørende, samt forvaltning 
av immateriale rettigheter; personlige og 
sosiale tjenester utført av andre for å dekke 
personlige behov, nemlig personlig og sosial 
oppfølging av personer som lever med 
kreftsykdommmer. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271300 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(300) Søknadsprioritet 2012.10.05, US, 85/747,188 
(210) Søknadsnr.: 201303619 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:40 Fotografi- og billedbehandlingstjenester, 
nemlig fremkalling, opptrykking og endring av 
bilder, overføring av fotografiske og digitale 
bilder fra fotografiske negativer og opplastede 
digitale bilder til trykkbare overflater, 
tilveiebringe online tilgang til bearbeidede eller 
behandlede digitale bilder via et globalt 
datanettverk; digitale trykkeritjenester; trykking 
av bøker; digitale fototrykktjenester. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271301 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303357 
(220) Inndato: 2013.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.12 

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

 Yakima Products Inc, 15025 S.W. Koll Parkway, US-
OR97006 BEAVERTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Stativer og takbokser til biler for alle formål og 
tilhørende utstyr, nemlig stativer og takbokser 
for biler til bruk ved frakt av alle typer 
sportsutstyr, herunder sykler, ski, seilbrett, 
surfebrett, kanoer, kajakker og små båter; 
stativer og takbokser for biler til bruk ved frakt 
av bagasje, stativer og takbokser for biler til 
bruk ved frakt av tømmer og møbler; deler og 
tilbehør til stativer og takbokser for biler, 
nemlig takbeskyttere, justerbare 
festeanordninger og beskyttere, justerbare 
fotstøtter, integrerte tverrstenger og tårn 
(towers), anti-tyverilåser, sikkerhetskabler og 
festepakninger.  

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271302 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303743 
(220) Inndato: 2013.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.22 

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

(730) Innehaver: 
 Maritim Food AS, Råbekksvingen 5, 1617 

FREDRIKSTAD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

de nevnte; ferdigretter av de nevnte; kjøtt-, 
fisk- og skalldyrekstrakter; posteier; patéer; 
konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker, potetmos; geleer, syltetøy, 
kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
kaviar; spiselige oljer og fett 

Klasse:30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk 
og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer ; 
salt,sennep; eddik, sauser, krydderier; 
fiskekraft; skalldyrkraft; kjøttkraft; søtsaker; 
majoneser; majonesbasert dressinger; 
posteier (bakverk); puddinger; salatdressinger; 
smørbrød; sushi 

Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske 
frukter og grønnsaker; frø, korn, nøtter, 
mandler, nøtter for næring og såvarer; levende 
fjærkre, egg, fisk, skalldyr; herunder østers, 
muslinger, krepsdyr og hummer; naturlige 
planter, friske kjøkkenurter og blomster, 
næringsmidler til dyr 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271303 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201301117 
(220) Inndato: 2013.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.18 

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

(730) Innehaver: 
 Terje Bakken, Bamse Brakarsvei 14, 3042 DRAMMEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271304 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303756 
(220) Inndato: 2013.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.22 

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

 Gasmann Eiendom AS, Postboks 6043 Etterstad, 0601 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:37 Byggeledelse. Rådgivning innen 

byggebransjen. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271305 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303037 
(220) Inndato: 2013.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.05 

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

(551) Fellesmerkebestemmelser: 
 For å kunne bli medlem av Norske Rosenterapeuters 

Forening (NRF) må man ta/ha utdannelse i henhold til 
foreningens fagkrav. 
 
De medlemmer av NRF som er berettiget til bruk av 
fellesmerket som kjennetegn for sine tjenester er 
Praktiserende medlem; Rosenterapeuter med 
utdanning i henhold til NRFs fagkrav og 
Praksisårselever i Rosenmetoden, under utdanning. 
Som medlem forplikter man seg til å følge NRFs 
vedtekter og etiske regler (disse finner man på 
foreningens websider; www.rosenmetoden.no, under 
fanen «om foreningen»), og de lover og regler som til 
enhver tid gjelder for utøvere av alternative 
behandlingsformer i Norge. For å være medlem må 
også årlig medlemskontingent være innbetalt. Merket 
kan bare benyttes i markedsføring av de 
bruksberettigedes tjenester, og disse må være i 
overensstemmelse med de etiske regler og vedtekter 
som gjelder for medlemmene. Hvis medlemmene 
bruker Fellesmerket i strid med vilkårene for bruken av 
det, vil de bli fratatt retten til å bruke fellesmerket. NRF 
vil påtale og forfølge misbruk og krenkelser av bruken 
av fellesmerket. Om nødvendig vil vi henvise til 
paragraf 8 (Lover og utvalg), punkt 4 (Eksklusjon) i 
NRFs vedtekter.  Det er årlig kontroll av innbetaling av 
medlemskontingent. De ovenfor nevnte brukere er 
forpliktet til å innberette ethvert misbruk og enhver 
krenkelse som de måtte få kjennskap til. 
 
 

(730) Innehaver: 
 NORSKE ROSENTERAPEUTERS FORENING, Gamle 

Torvvikvei 16, 1450 NESODDTANGEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:44 massasje/terapitjenester 
(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271306 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303445 
(220) Inndato: 2013.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.15 

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

 Sana Pharma AS, Postboks 234, Manglerud, 0612 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Kosttilskudd; vitaminpreparater; dietetiske 

drikker for medisinsk bruk; dietetiske 
næringsmidler for medisinsk bruk; 
naturlegemidler. 

Klasse:32 Alkoholfrie drikker tilsatt vitaminer, mineraler, 
næringsstoffer, proteiner og/eller urter; 
energidrikker; isotoniske drikker; konsentrater 
eller pulvere brukt i tilberedningen av ikke-
alkoholholdige drikker inneholdende 
ernæringstilskudd. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271307 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201302436 
(220) Inndato: 2013.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.20 

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

 Materion Corp, 6070 Parkland Boulevard, US-OH44124 
MAYFIELD HEIGHTS, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Keramisk pulver brukt under 
fabrikasjonsprosesser; kjemiske produkter til 
bruk i industri og vitenskap; belegningsmidler 
til bruk for fremstilling av kretskort; materialer, 
nemlig industrielle klebemidler brukt for 
sprøytning av belegningsmidler på fleksible 
eller stive sammenhengende substrater. 

Klasse:2 Belegningsmidler av typen høy 
ytelseskonstruerte materialer, nemlig kobber, 
gull, sølv, platina, nikkel, palladium, aluminium, 
titanium, krom, indium, molybden, silisium, 
vanadium, niob, tanta, jern, tinn, wolfram, 
kadmium, gallium, selen, og tellur og 
legeringer av to eller flere av disse metallene 
og uorganiske sammensetninger, nemlig 
aluminiumoksid, silisiumoksid, indium-
tinnoksid, og sinkoksid for bruk i bilelektronikk, 
telekommunikasjon og computere, industrielle 
komponenter, optisk media, romfart og forsvar 
og medisinske spesialområder; 
belegningsmidler av typen metaller, legeringer 
eller uorganiske sammensetninger for utvendig 
og innvendig bruk på et mangfold av 
substrater, nemlig ulike fleksible polymeriske 
organiske substrater, ulike fleksible 
metallfolier, stive glassformer, stive 
polymeriske substrater, stive metallformer; 
belegningsmidler for forsegling av 
bilelektronikk, telekommunikasjon og 
computere, industrielle komponenter, optisk 
media, romfart og forsvar og medisinske 
spesialområder. 

Klasse:6 Metallegeringer for viderefremstilling; 
katodeforstøvningsmål av metall; 
metallegeringer til bruk for fremstilling av 
katodeforstøvningsmål av metall; loddemetall. 

Klasse:9 Trykte kretser. 
Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og 

preparerte eller halvfabrika edle metaller. 
Klasse:17 Elektriske isolatorer av keramikk; substrater 

hovedsaklig av keramikk, silisium og ikke-
metaller for elektrisk eller termisk isolering av 
solceller, fotoceller og solfangere. 

Klasse:37 Rengjøringsvirksomhet vedrørende 
fordampingskamre og hjelpeutstyr til 
industrielle formål. 

Klasse:40 Påføring av metallbelegninger på endeløse 
ledningssubstrater; fremstilling og 
etterbehandling av metall; mettallvalsing; 
metallbelegning og metallstempling. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271308 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201205275 
(220) Inndato: 2012.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.16 

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

 Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 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; vitaminer, 
mineraler. 

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

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271309 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201302437 
(220) Inndato: 2013.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.20 

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

(730) Innehaver: 
 Materion Corp, 6070 Parkland Boulevard, US-OH44124 

MAYFIELD HEIGHTS, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Keramisk pulver brukt under 

fabrikasjonsprosesser; kjemiske produkter til 
bruk i industri og vitenskap; belegningsmidler 
til bruk for fremstilling av kretskort; materialer, 
nemlig industrielle klebemidler brukt for 
sprøytning av belegningsmidler på fleksible 
eller stive sammenhengende substrater. 

Klasse:2 Belegningsmidler av typen 
høyytelseskonstruerte materialer, nemlig 
kobber, gull, sølv, platina, nikkel, palladium, 
aluminium, titanium, krom, indium, molybden, 
silisium, vanadium, niob, tanta, jern, tinn, 
wolfram, kadmium, gallium, selen og tellur og 
legeringer av to eller flere av disse metallene 
og uorganiske sammensetninger, nemlig 
aluminiumoksid, silisiumoksid, indium-
tinnoksid, og sinkoksid for bruk i bilelektronikk, 
telekommunikasjon og computere, industrielle 
komponenter, optisk media, romfart og forsvar 
og medisinske spesialområder; 
belegningsmidler av typen metaller, legeringer 
eller uorganiske sammensetninger for utvendig 
og innvendig bruk på et mangfold av 
substrater, nemlig ulike fleksible polymeriske 
organiske substrater, ulike fleksible 
metallfolier, stive glassformer, stive 
polymeriske substrater, stive metallformer; 
belegningsmidler for forsegling av 
bilelektronikk, telekommunikasjon og 
computere, industrielle komponenter, optisk 
media, romfart og forsvar og medisinske 
spesialområder. 

Klasse:6 Metallegeringer for viderefremstilling; 
katodeforstøvningsmål av metall; 
metallegeringer til bruk for fremstilling av 
katodeforstøvningsmål av metall; loddemetall. 

Klasse:9 Trykte kretser. 
Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og 

preparerte eller halvfabrika edle metaller. 
Klasse:17 Elektriske isolatorer av keramikk; substrater 

hovedsaklig av keramikk, silisium og 
ikkemetaller for elektrisk eller termisk isolering 
av solceller, fotoceller og solfangere. 

Klasse:37 Rengjøringsvirksomhet vedrørende 
fordampingskamre og hjelpeutstyr til 
industrielle formål. 

Klasse:40 Påføring av metallbelegninger på endeløse 
ledningssubstrater; fremstilling og 
etterbehandling av metall; mettallvalsing; 
metallbelegning og metallstempling. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271310 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303443 
(220) Inndato: 2013.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.15 

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

 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, JP- 
TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan 

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

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

Klasse:12 Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271311 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201302431 
(220) Inndato: 2013.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.20 

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

(730) Innehaver: 
 PIXAVI AS, Domkirkeplassen 2, 4006 STAVANGER, 

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; 
antenner; apparater for lydgjengivelse; 
apparater for lydopptak; apparater for opptak, 
forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; 
audio- og videomottakerapparater; 
audiovisuelle apparater for undervisning; 
batteriladere; bærbare datamaskiner; 
datamaskiner; dataprogrammer 
(software)[innregistrerte på databærere]; 
dataprogrammer(software)[nedlastbar 
programvare]; fotografiske søkere; fototelegrafi 
(apparater for fototelegrafi; hodetelefoner; 
håndfrisett for telefoner; monitor som 
datamaskinvare; operative programmer, 
innregistrerte for datamaskiner; optiske linser; 
programvarer [innregistrerte edb programmer, 
software]; radiologiske apparater for industriell 
bruk; radiologiske skjermer for industriell bruk; 
radiotelefonapparater; radiotelegrafiapparater; 
telefonapparater; telefonsendeapparater; 
trådløse telefoner; videokameraer; 
videoopptakere. 

Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av beskjeder og bilder; distribusjon 
via kabel; elektronisk postoverføring; 
elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; informasjon om 
telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; 
kommunikasjon ved dataterminaler; 
kommunikasjon ved optisk fibernettverk; 
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder 
og bilder via datamaskiner; overføring av 
digitale filer; satellittoverføring; 
telekommunikasjonsvirksomhet; tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse 
av telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; 
trådløs kringkasting; videokonferansetjenester. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare 
via et globalt nettverk; ingeniørvirksomhet 
[teknisk ekspertise]; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; kontroll av oljebrønner; 
konvertering av data eller dokumenter fra 
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fysisk til elektronisk media; konvertering av 
dataprogrammer og data [ikke fysisk 
konvertering]; leie av webserver; 
programmering for datamaskiner; 
rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester 
[saas]; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie 
av dataprogrammer; vedlikehold av 
dataprogrammer og software; vitenskapelig 
forskning. 

 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271312 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303738 
(220) Inndato: 2013.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.22 

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

 Zimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co KG, 
Barlstrasse 35, DE-56856 ZELL/MOSEL, Tyskland 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), med unntak 

av cognac og brandy. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271313 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303961 
(220) Inndato: 2013.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.27 

GOOGLE+ HANGOUTS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 
MOUNTAIN VIEW, USA 

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

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

Klasse:9 Nedlastbar dataprogramvare for publisering og 
deling av digitale medier og informasjon via 
globale datamaskin- og 
kommunikasjonsnettverk. 

Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig 
elektronisk overføring av data og digitale 
meldinger via globale datamaskin- og 
kommunikasjonsnettverk; tilby nettforum, 
chatterom og elektoniske oppslagstavler for 
overføring av meldinger blant brukere innenfor 
områder av generell interesse; digitale 
multimedia broadcastingstjenester over 
internett, nemlig legge ut, fremvise, og 
elektronisk overføre data, lyd og video; tilby 
tilgang til databaser innenfor områder av 
generell interesse. 

Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig tilby 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare interaktive 
multiplayer og singel player spill for som spilles 
via globale datamaskin- og 
kommunikasjonsnettverk. 

Klasse:42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. Tilby 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for publisering og deling av 
digitale medier og informasjon via globale 
datamaskin- og kommunikasjonsnettverk; tilby 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
dataprogramvare utviklingsverktøy; gi 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare for bruk som et 
programmeringsgrensesnitt (API); tilby en web 
hosting plattform for andre for å organisere og 
gjennomføre møter, sosiale arrangementer og 
interaktiv tekst, lyd, og video diskusjoner; tilby 
et online nettverksmiljø som innehar teknologi 
som gjør at brukerne kan dele data. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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(111) Reg.nr.: 271314 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201213803 
(220) Inndato: 2012.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.12 

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

 Kunstmuseene i Bergen, Rasmus Meyers allé 9, 5015 
BERGEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

Klasse:41 Kulturelle aktiviteter; museumstjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 271315 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(300) Søknadsprioritet 2012.12.14, US, 85802929 
(210) Søknadsnr.: 201303701 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

 Aegerion Pharmaceuticals Inc, 101 Main Street, STE 
1850 Cambridge, US-MA02142 CAMBRIDGE, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Legemidler for behandling av kardiovaskulære 

sykdommer, spesielt hyperlipidemi. 
 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271316 
(151) Reg.dato.: 2013.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201303702 
(220) Inndato: 2013.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.20 

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

(730) Innehaver: 
 Aegerion Pharmaceuticals Inc, 101 Main Street, STE 

1850 Cambridge, US-MA02142 CAMBRIDGE, USA 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Legemidler for behandling av kardiovaskulære 
sykdommer, spesielt hyperlipidemi. 

(450) Kunngjøringsdato   2013.07.01 
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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: 0593396 
(151) Int.reg.dato: 1992.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.11.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201303019 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Barthelemy SAS, 282 avenue du Bois de la Pie, FR- 

TREMBLAY EN FRANCE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Chemical products used in industry, science, 

agriculture, horticulture, forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; tempering 
and soldering preparations; adhesives used in 
industry. 

Klasse:4 Oils, greases, lubricants. 
Klasse:17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 

goods made from these materials and not 
included in other classes; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping 
and insulating materials. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 0722582 
(151) Int.reg.dato: 1999.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.10.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201206638 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Adiamas, La Croix de l'Alizier, Palladuc, FR-63250  
CHABRELOCHE, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Cutting tools for machines for household or 

industrial use; cutting blades for textile machines. 
Klasse:8 Hand-operated hand tools and implements; non-

electrical cutlery; forks; spoons (cutlery); side 
arms, other than firearms; razors; sharpening 
steels. 

Klasse:21 Non-electrical utensils and containers for 
household or cooking use (neither of precious 
metals, nor coated therewith); scoops and 
spatulas for the kitchen. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 0722728 
(151) Int.reg.dato: 1999.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.10.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201206639 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Adiamas, La Croix de l'Alizier, Palladuc, FR-63250  

CHABRELOCHE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Cutting tools for machines for household or 

industrial use; cutting blades for textile 
machines. 

Klasse:8 Hand-operated hand tools and implements; 
non-electrical cutlery; forks; spoons (cutlery); 
side arms, other than firearms; razors, 
sharpening steels. 

Klasse:21 Non-electrical utensils and containers for 
household or cooking use (neither of precious 
metals, nor coated therewith); scoops and 
spatulas for kitchen use. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 0746999 
(151) Int.reg.dato: 2000.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.10.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201108462 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, DE-73447 
OBERKOCHEN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Devices for measuring coordinates and their 
parts. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

(111) Int.reg.nr: 0787625 
(151) Int.reg.dato: 2002.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201210495 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vigeo Belgium NV, Vooruitgangstraat 333/7, BE-1030 

SCHAARBEEK, Belgia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Printing products. 
Klasse:36 Insurance; financial affairs, services provided 

by financial institutions, namely capital 
investment, investment of savings, granting 
loans, stock exchange operations; services 
provided by investment trusts and holding 
companies. 

Klasse:42 Materials testing and analysing; control 
(testing) of materials and products with a view 
to allocating a quality label to them. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

(551) Fellesmerkebestemmelser: 
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(111) Int.reg.nr: 0932232 
(151) Int.reg.dato: 2007.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.07.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201208349 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jet Set AG, Via Maistra 35, CH-7500  ST. MORITZ, 
Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:18 Leather and imitation leather, goods made 
thereof included in this class; animal skins, 
hides; trunks and suitcases; travelling bags, 
handbags, school bags, sports bags, bathing 
bags, shopping bags and wallets; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 

Klasse:25 Clothing, including sports clothing, jeans and 
leather clothing; footwear, including boots, 
slippers, sports footwear and shoes, headgear. 

Klasse:28 Gymnastics and sports articles included in this 
class. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0938794 
(151) Int.reg.dato: 2007.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 200713001 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.03, GB, 2428953 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The British Broadcasting Corp, Broadcasting House, 

Portland Place, GB-W1A1AA LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Data recordings including audio, video, still and 

moving images and text; computer software, 
including software for use in downloading, 
storing, reproducing and organising audio, 
video, still and moving images and data; 
downloadable electronic publications; 
computer, electronic and video games 
programmes and equipment; mouse mats, 
electronic instructional and teaching apparatus 
and instruments; television and radio signal 
transmitters and receivers; helmets; and parts 
for all the aforesaid goods. 

Klasse:16 Printed publications; magazines; books; 
photographs; stationery; artists' materials; paint 
brushes; printing blocks; posters; cards; 
postcards; greetings cards; trading cards; 
invitations; diaries; calendars; photograph 
albums; prints; gift bags, gift boxes, gift tags 
and gift wrap; notepads; writing instruments 
and crayons; stickers; transfers; stamps; 
personal organisers; address books; note 
books; pen and pencil holders; desk mats; 
embroidery, sewing and knitting patterns; 
postage stamps. 

Klasse:25 Clothing; footwear; headgear. 
Klasse:28 Toys, games, playthings; sporting articles; knee 

pads and elbow pads adapted for use whilst 
playing sports. 

Klasse:38 Broadcasting; communications and 
telecommunications; transmission, broadcast, 
reception and other dissemination of audio, 
video, still and moving images, text and data 
whether in real or delayed time; electronic mail 
services; teletext and interactive broadcasting 
services; news information and news agency 
services; rental of radio and television 
broadcasting facilities; provision of information 
and advisory services relating to any of the 
aforesaid services; the provision of television, 
radio and on-line discussion forums for the 
exchange and discussion of ideas. 

Klasse:41 Provision of entertainment, education, 
recreation, instruction, tuition and training; 
production, presentation and distribution of 
audio, video, still and moving images and data; 
publishing services (including electronic 
publishing services); provision of non-
downloadable electronic publications; 
organisation, production and presentation of 
shows, competitions, games, concerts, 
exhibitions and events; language teaching; 
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provision of information and advisory services 
relating to any of the aforesaid services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1039510 
(151) Int.reg.dato: 2010.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201006293 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.06.17 
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.01, US, 77839811 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ken Block, 4250 Wilshire Blvd., US-CA90010 LOS 
ANGELES, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Video games; video game cartridges, discs 
and software; video game interactive hand-
held remote controls for playing electronic 
games; computer game cartridges, discs and 
software; pre-recorded CDs, digital video 
discs, laser discs, motion pictures, television 
programs, and electronic and digital media 
featuring music, motorsports, action sports and 
sporting events, and matters of general 
interest with respect thereto; sunglasses; 
sunglass cases; protective helmets for sports; 
goggles for sports; walkie-talkies; mobile 
phones; personal digital assistants (PDAs); 
smartphones; hand-held personal computers; 
accessories for mobile phones, smartphones, 
and personal digital assistants (PDAs), 
including, belt clips, holsters, carrying cases. 

Klasse:18 Bags; sports bags; messenger bags; 
backpacks; book bags; carry-on bags; tote 
bags; duffle bags; gym bags; wallets; purses; 
key cases of leather or imitation leather; 
luggage. 

Klasse:25 Clothing, headwear, and footwear. 
Klasse:41 Entertainment services in the nature of 

television series; entertainment services in the 
nature of live-action television series; 
entertainment services in the nature of 
television series relating to motorsports, action 
sports and sporting events; entertainment 
services, namely, an on-going series featuring 
motorsports, action sports and sporting events 
provided through television, satellite, cable 
television, webcasts, radio broadcasts, and the 
internet; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring videos in the 
field of motorsports, action sports and sporting 
events; entertainment services, namely, 
providing podcasts in the field of motorsports, 
action sports and sporting events; on-line 
journals, namely, blogs featuring information 
on motorsports, action sports and sporting 
events; providing a web site featuring 
information, videos, photographs, and other 
multimedia materials concerning motorsports, 
action sports and sporting events; 
entertainment services, namely, providing a 
web site featuring user-generated videos on a 
wide variety of topics and subjects; providing 
online computer and video games; 
entertainment, namely providing a computer 
game that may be accessed network-wide by 
network users via hand-held devices and 
computers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1055824 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201203323 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Joya Schuhe AG, Betenwilerstrasse 5, CH-9325 
ROGGWIL TG, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Orthopedic footwear. 
Klasse:25 Street shoes, outdoor shoes, walking shoes. 
Klasse:35 Retail sale of clothing, footwear and headgear. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1083013 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201108394 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.07, BX, 1219032 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SPAR International BV, Rokin 99-101, NL-1012 KM 
AMSTERDAM, Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; cosmetics; soaps; 
cosmetic hair care and hair styling products; 
sun blocking preparations (non medical); 
perfumery; essential oils; dentifrices; 
deodorants for personal use. 

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; toilet 
paper; paper towel rolls; paper napkins and 
table cloths; diapers made of paper of 
cellulose; paper handkerchiefs and tissues; 
plastic bags and plastic foils for packaging as 
far as included in this class; magazines; office 
requisites (except furniture); adhesives for 
stationery or household purposes. 

Klasse:35 Retail services and wholesale services 
(namely commercial intermediary services) in 
respect of household goods, chemists' articles 
also including pharmaceuticals, cosmetics and 
cleaning products, DIY (do it yourself) articles 
including tools, furniture and home decoration 
articles, electronics also including apparatus 
for household purposes, audio and video 
apparatus, cameras, telecommunication 
apparatus, computers, toys, sporting articles, 
clothing, headgear and footwear, vehicles 
including bicycles, stationery and parts and 
fittings for the aforementioned non food 
products. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1084285 
(151) Int.reg.dato: 2011.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201108833 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.01, FI, T201101749 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OY Karl Fazer AB, Fazerintie 6, FI-01230 VANDA, 
Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; ices; ice 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1085467 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201109212 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.01, DK, VA 2010 03282 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kosan Gas A/S, Hasselager Centervej 15, DK-8260 

VIBY J, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 

absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; gas as fuel, gas 
for lighting and heating, vaporized fuel 
mixtures, diesel oil and producer gas. 

Klasse:6 Common metals and their alloys; metal 
building materials; transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; 
non-electric cables and wires of common 
metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores; tanks, bottles and containers of 
metal for transportation and storage of 
compressed gas. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
purposes; gas apparatus for lighting, heating, 
cooking, roasting, baking, refrigerating, drying 
and ventilating and gas consuming sanitary 
apparatus and installations, parts and 
accessories for the aforesaid goods (not 
included in other classes); gas burners, gas 
scrubbing apparatus, gas generators, gas 
boilers, gas condensers, other than parts of 
machines, gas lamps, friction lighters for 
igniting gas, gas filters, gas evaporators, gas 
fittings and parts and accessories for the 
aforesaid goods (not included in other 
classes). 

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

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertising and 
public relations services, namely for gas and 
gas apparatus and installations; wholesale and 
retail sale, including via global network, of 
tanks, bottles and other containers for 
compressed gas, carts for transportation of 
gas bottles, gas burners, gas scrubbing 
apparatus, gas generators, gas boilers, gas 
condensers, friction lighters for igniting gas, 
gas lighters, gas filters, gas evaporators, gas 
fittings and gas consuming apparatus and 
installations for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply and sanitary 
installations for use in private homes, mobile 
homes and in industries and weed burners, 
apparatus for cutting, heating and soldering, 
hand tools and parts and accessories for the 
aforementioned goods. 

Klasse:37 Building construction; repair; installation 
services; installation, maintenance, inspection 
and repair of gas, gas monitoring and security 
apparatus, installations and systems and 
accessories therefore. 

Klasse:40 Treatment of materials. 
Klasse:42 Scientific and technological services and 

research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and 
software; metering of gas consumption; 
technical consultancy regarding transportation 
and storage of gas; inspection, safety testing 
and certification of gas installations, systems 
and accessories therefore; technical 
consultancy for private persons and industries 
in the field of gas consuming apparatus, 
installations and systems and accessories 
therefore; consultancy services for private 
persons and industries concerning use of gas 
and gas safety; research and development in 
the field of energy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1088049 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201110163 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.10, US, 85214128 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nimbus Data Systems Inc, 221 King Street, Suite 200, 
US-CA94107 SAN FRANCISCO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Computer hardware; computer hardware 
devices, namely, high-speed storage 
subsystems for storage and backup of 
electronic data either locally or via a 
telecommunications network. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1088395 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201110218 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.01, DK, VA 2010 03277 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kosan Gas A/S, Hasselager Centervej 15, DK-8260 

VIBY J, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:4 Industrial oils and greases; lubricants; dust 

absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; gas as fuel, gas 
for lighting and heating, vaporized fuel 
mixtures, diesel oil and producer gas. 

Klasse:6 Common metals and their alloys; metal 
building materials; transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; 
non-electric cables and wires of common 
metal; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores; tanks, bottles and containers of 
metal for transportation and storage of 
compressed gas. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
purposes; gas apparatus for lighting, heating, 
cooking, roasting, baking, refrigerating, drying 
and ventilating and gas consuming sanitary 
apparatus and installations, parts and 
accessories for the aforesaid goods (not 
included in other classes); gas burners, gas 
scrubbing apparatus, gas generators, gas 
boilers, gas condensers, other than parts of 
machines, gas lamps, friction lighters for 
igniting gas, gas filters, gas evaporators, gas 
fittings and parts and accessories for the 
aforesaid goods (not included in other 
classes). 

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

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; advertising and 
public relations services, namely for gas and 
gas apparatus and installations; wholesale and 
retail sale, including via global network, of 
tanks, bottles and other containers for 
compressed gas, carts for transportation of 
gas bottles, gas burners, gas scrubbing 
apparatus, gas generators, gas boilers, gas 
condensers, friction lighters for igniting gas, 
gas lighters, gas filters, gas evaporators, gas 

fittings and gas consuming apparatus and 
installations for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
installations for use in private homes, mobile 
homes and in industries and weed burners, 
apparatus for cutting, heating and soldering, 
hand tools and parts and accessories for the 
aforementioned goods. 

Klasse:37 Building construction; repair; installation 
services; installation, maintenance, inspection 
and repair of gas, gas monitoring and security 
apparatus, installations and systems and 
accessories therefore. 

Klasse:40 Treatment of materials. 
Klasse:42 Scientific and technological services and 

research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and 
software; metering of gas consumption; 
technical consultancy regarding transportation 
and storage of gas; inspection, safety testing 
and certification of gas installations, systems 
and accessories therefore; technical 
consultancy for private persons and industries 
in the field of gas consuming apparatus, 
installations and systems and accessories 
therefore; consultancy services for private 
persons and industries concerning use of gas 
and gas safety; research and development in 
the field of energy. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1097819 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201113868 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.12.08 
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.12, BX, 1223387 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mediq NV, Hertogswetering 159, NL-3543AS 
UTRECHT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Business administration; payrolling; data 

searches in computer files (for others); 
computerized file 
management; collection and organisation of 
data in computer databases; business 
management consultancy; 
office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1107719 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201202404 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.08 
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.25, EM, 009882937 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BALANX Corporate Counsel and Communication, 

Zeltweg 9, CH-8032 ZÜRICH, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:8 Installation wrenches of plastic and metal. 
Klasse:16 Foils from plastic for packaging purposes; 

sheets of recycled cellulose for wrapping; 
plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; plastic cling film, extensible, for 
packaging; bags, envelopes, pouches of paper 
or plastics, for packaging; cardboard articles; 
wrapping paper; stickers; stickers; periodicals; 
magazines; newspapers; books; prospectuses; 
catalogues; paper and stationery, in particular 
pads; stationery paper; printed matter; labels; 
photographs; graphic representations; cards; 
paperboard. 

Klasse:17 Rubber, gum, mica and goods made from 
these materials, included included in this class, 
plastics in extruded form for use in 
manufacture. 

Klasse:35 Market research; layout for advertising 
purposes; marketing; presentation of goods on 
communications media; sales promotion; 
advertising services; publicity services; 
advertising; provision and analysis of business 
data demonstrating potential savings; 
exhibitions for commercial and advertising 
purposes. 

Klasse:38 Providing access to online forums; 
communication. 

Klasse:40 Treatment of materials; processing of plastics; 
electroplating; laser scribing; nickel plating; 
custom assembling of materials (for others); 
welding of plastic; millworking; chromium 
plating; crimping. 

Klasse:41 Provision of training and further training; 
arranging, conducting of seminars; arranging 
and conducting of workshops; educational 
services; education information; film 
production; electronic desktop publishing. 

Klasse:42 Industrial analysis and research services; 
industrial design; engineering; research and 
development for others with regard to new 
products; materials testing; material testing; 
packaging design services; software design 
services; web design. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1108607 
(151) Int.reg.dato: 2011.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201202726 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.15 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.29, BX, 1227815 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 United Coffee Services Schweiz AG, Avenue Louis-

Casaï 58, CH-1216 COINTRIN, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:39 Packaging of coffee and tea. 
Klasse:40 Treatment of materials; coffee-roasting; 

processing of coffee, including the sorting, 
blending and grinding of coffee; processing of 
tea, including the sorting and the blending of 
tea, herbs, aromas and flavourings, as well as 
the blending of tea and herbal tea. 

Klasse:42 Scientific and technological services and 
research and design services in the field of 
coffee-roasting and the processing of coffee 
and tea, including the field of blending of 
coffee and tea; services in the field of industrial 
analysis and industrial research in the field of 
coffee-roasting and the processing of coffee 
and tea, including the field of blending of 
coffee and tea; services in the field of industrial 
analysis and industrial research in the field of 
packaging and transport of coffee and tea and 
related articles; design and development of 
packaging, also for the purpose of third 
parties, and consultancy in the field of design 
and development of packaging. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1108616 
(151) Int.reg.dato: 2012.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201202727 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.15 
(300) Søknadsprioritet: 2011.12.13, CH, 624663 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Saphire AG, Krähbühl 15, CH-6403 KÜSSNACHT SZ, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:22 Ropes, tarpaulins, sails, bags (included in this 

class). 
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1108694 
(151) Int.reg.dato: 2011.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201202743 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.15 
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.21, GB, 2585286 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Marex Group Ltd, Level 1, 155 Bishopsgate, GB-

EC2M3TQ LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:16 Paper, cardboard; photographs; stationery; 
adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); plastic materials 
for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; provision of 
office functions and business services in the 
field of finance; provision of business advice 
relating to finance; provision of business 
advice relating to financial markets; provision 
of business advice relating to financial affairs; 
provision of business advice relating to 
options; provision of business advice relating 
to futures; provision of business advice relating 
to environmental products; provision of 
business advice relating to weather 
derivatives; provision of business advice 
relating to energy; provision of business advice 
relating to energy production; provision of 
business advice relating to energy distribution; 
provision of business advice relating to oil; 
provision of business advice relating to natural 
gas; provision of business advice relating to 
electricity; provision of business advice relating 
to freight; provision of business advice relating 
to coal; provision of business advice relating to 
liquefied natural gas; provision of business 
advice relating to nuclear fuel; provision of 
business advice relating to biofuels; provision 
of business advice relating to oil; provision of 
business advice relating to emissions; 
provision of business advice relating to metals; 
provision of business advice relating to ores; 
provision of business advice relating to 
commodities; provision of business advice 
relating to soft commodities, in particular 
cocoa, sugar, coffee, cotton, grains, corn, 
soybeans, rapeseed, milling wheat; provision 
of business advice relating to sugar, cocoa, 
coffee, cotton, orange juice; provision of 
business advice relating to agricultural 
products; provision of business advice relating 
to corn, wheat and soybeans; provision of 
business advice relating to commodity exotics; 
provision of business advice relating to non-
vanilla products within the commodity space; 
provision of business consulting; information 
and advisory services relating to the aforesaid. 

Klasse:36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; 
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real estate affairs; provision of information with 
respect to stock transactions, and other 
financial information; provision of information 
with respect to company credit investigations; 
financial risk management; insurance risk 
management; financial risk management 
consultancy; trading in options; trading in 
futures; trading in environmental products; 
trading in weather derivatives; trading in 
energy; trading in oil; trading in natural gas; 
trading in electricity; trading in freight; trading 
in coal; trading in liquefied natural gas; trading 
in nuclear fuel; trading in biofuels; trading in 
oil; trading in emissions; trading in metals; 
trading in ores; trading in commodities; trading 
in soft commodities, in particular cocoa, sugar, 
coffee, cotton, grains, corn, soybeans, 
rapeseed, milling wheat; trading in sugar, 
cocoa, coffee, cotton, orange juice; trading in 
agricultural products; trading in corn, wheat 
and soybeans; trading in commodity exotics 
trading in non-vanilla products within the 
commodity space; agencies for commodity 
futures trading; brokerage of commodities; 
commodities exchange services; commodities 
financing; commodities insurance; 
commodities investment advisory services; 
preparation of financial analyses relating to 
commodities; provision of pricing information 
about commodities; financial consultancy in 
the energy sector; financial information 
services provided by access to a computer 
database; financial database services; 
financial database services relating to 
commodities; financial database services 
relating to options; financial database services 
relating to futures; financial database services 
relating to energy; provision of finance in 
relation to carbon; provision of finance in 
relation to renewable energy; information and 
advisory services relating to the aforesaid. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1108758 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201202875 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PCI Security Standards Council LLC, c/o Virtual Inc., 401 
Edgewater Place, Suite 600, US-MA01880 WAKEFIELD, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Association services, namely, promoting the 

interests of financial institutions, merchants, and 
consumers in connection with the secure 
processing of online purchasing and payments, 
electronic payment verification, collection and 
processing services, and electronic draft capture, 
authorization, and processing of transactions and 
payments for credit card, debit card, ATM card 
and other electronic purchases; consulting 
services in connection with the promotion of 
industry-wide standards in the field of electronic 
funds transfer security. 

Klasse:42 Consulting services in connection with the 
development of industry-wide standards in the 
field of electronic funds transfer security; 
technological planning and consulting services in 
the field of maintaining the security and integrity of 
financial data security in the field of electronic 
funds. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1109187 
(151) Int.reg.dato: 2012.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201202953 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

Clini'Safe 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Saint-Gobain Eurocoustic, Zone Industrielle Bellevue, 
FR-23350 GENOUILLAC, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:17 Weatherstripping, packing and insulating 
materials; insulating materials made of mineral 
wool or mineral fibers in the form of bulk wool, 
strips, non-woven webs, felts, fleeces, boards, 
plates, weather strips, caps, pipes, rollers and 
molded parts, for heat and sound insulation 
and for waterproofing purposes; surfaced 
insulating materials. 

Klasse:19 Building materials, not of metal; bituminous 
products, non-metallic supporting structures 
for use in construction; non-metallic fastening 
devices for use in construction; boards, plates 
and rollers, surfaced or not, with thermal and 
acoustic insulation properties and properties 
protecting against damp and fire used in the 
construction of walls, partitions, ceilings, false 
ceilings, suspended ceilings, floors, roofs, 
false roofs, facings and waterproof insulating 
modular units. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1109188 
(151) Int.reg.dato: 2012.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201202954 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

Clini'Care 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Saint-Gobain Eurocoustic, Zone Industrielle Bellevue, 
FR-23350 GENOUILLAC, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:17 Weatherstripping, packing and insulating 
materials; insulating materials made of mineral 
wool or mineral fibers in the form of bulk wool, 
strips, non-woven webs, felts, fleeces, boards, 
plates, weather strips, caps, pipes, rollers and 
molded parts, for heat and sound insulation 
and for waterproofing purposes; surfaced 
insulating materials. 

Klasse:19 Building materials, not of metal; bituminous 
products, non-metallic supporting structures 
for use in construction; non-metallic fastening 
devices for use in construction; boards, plates 
and rollers, surfaced or not, with thermal and 
acoustic insulation properties and properties 
protecting against damp and fire used in the 
construction of walls, partitions, ceilings, false 
ceilings, suspended ceilings, floors, roofs, 
false roofs, facings and waterproof insulating 
modular units. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1109530 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201203176 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.03.29 
(300) Søknadsprioritet: 2012.01.18, IT, RM2012C000314 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENI I-SIGMA 
(541) Merket er 

et  
ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 ENI SpA, Piazzale Enrico Mattei, 1, IT-00144 ROMA, 

Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1110198 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201203466 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.04.05 
(300) Søknadsprioritet: 2011.08.09, FR, 11 3 852 091 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 G.M.L. (SAS), 12 Allée René Fonck, FR-51100 REIMS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Data processing apparatus; scientific 

apparatus and instruments (not for medical 
use), apparatus and instruments for signaling, 
localisation, positioning and navigation; 
apparatus and instruments for universal 
tracking, namely geosatellite positioning; 
interfaces (computing); portable personal 
digital assistants (PDA); mobile telephones; 
apparatus for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound or images; 
computer software (recorded programs); 
computer software for satellite geopositioning 
apparatus. 

Klasse:35 Advertising; publishing of advertising texts; 
rental of advertising spaces; dissemination of 
advertisements; on-line advertising on a 
computer network; rental of advertising time on 
any communications media; dissemination of 
advertising materials (leaflets, prospectuses, 
printed matter, samples); arranging of 
newspaper subscriptions (for third parties); 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1110200 
(151) Int.reg.dato: 2011.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201203467 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hispalco SA, C/ Barranco Pascual 45, Esq. Calle 

Labradores, Pol. Ind. Campo Anibal, ES-46530 
PUZOL, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:31 Horticultural and forestry products, not 

included in other classes; 
fresh fruits and vegetables. 

Klasse:35 Wholesale including via global computer 
networks of agricultural, horticultural and 
forestry products and grains, and of fresh fruits 
and vegetables. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1113088 
(151) Int.reg.dato: 2012.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201204519 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.05.03 
(300) Søknadsprioritet: 2012.01.20, IT, RM2012C000356 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

kombinert merke eller et rent figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Valagro SpA, Via Cagliari, n. 1 Zona Industriale , IT-

66041 ATESSA (CH), Italia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Fertilizers and manure for agriculture. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1120270 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201207284 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.07.19 
(300) Søknadsprioritet: 2011.12.02, FR, 11 3 878 749 
(540) Gjengivelse av merket: 

SECRET DE BONNE FEMME 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark comprises the terms "SECRET DE BONNE 
FEMME". 

(730) Innehaver: 
 Guerlain SA, 68, avenue des Champs-Elysées, FR-

75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Perfumery and beauty products, perfumes, toilet 

water, eau de parfum, perfume extracts, soap, 
shower and bath gels and salts, cosmetics for 
the care of the skin, body, face, nails and hair, 
creams, milks, lotions, gels and powders for the 
face, body and hands, essential oils, make-up 
preparations, dentifrices, shampoos, body 
deodorants. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1122362 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201207947 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.09 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.01, CH, 625719 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-4132 MUTTENZ, 
Sveits 

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

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

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

Klasse:2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists. 

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

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

Klasse:5 Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances and foodstuffs for medical or 
veterinary use, food for babies; food supplements 
for humans and animals; plasters, materials for 
dressings; material for dental fillings and dental 
impressions; disinfectants; pesticides; fungicides, 
herbicides. 

Klasse:7 Machines and machine tools; motors and engines 
(other than for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (other than for land 
vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; automatic 
distribution machines. 

Klasse:9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
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and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; software; fire-
extinguishing apparatus. 

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives (glues) for stationery or 
household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional or teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printing 
type; printing blocks. 

Klasse:17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not 
included in other classes; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping 
and insulating materials; flexible pipes, not of 
metal. 

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

Klasse:19 Non-metallic building materials; rigid pipes, not of 
metal, for building; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable buildings, not of metal; monuments, 
not of metal. 

Klasse:31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animals, 
malt. 

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

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

Klasse:37 Construction; repair; installation services. 
Klasse:38 Telecommunications. 
Klasse:39 Transport; packaging and storage of goods; 

arranging of tours. 
Klasse:40 Treatment of materials. 
Klasse:41 Educational services; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities. 
Klasse:42 Scientific and technological services and research 

and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development 
of computers and software. 

Klasse:45 Legal services; security services for the protection 
of property and individuals; detective agencies; 
baby sitting; escorting in society (chaperoning), 
mediation; marriage agencies, dating services; 
horoscope casting; undertaking, cremation, 
organization of religious meetings; clothing rental. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1124388 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201302394 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gold Buyers Benelux BV, Kuiperbergweg 14, NL-

1101AG AMSTERDAM ZUIDOOST, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:35 Advising and mediation with the purchase and 
sale or precious metals and their alloys as well 
as goods made thereof; business mediation in 
purchase and sale and import and export 
particularly of precious metals and their alloys 
and goods made thereof. 

Klasse:36 Valuation of precious metals and their alloys 
and goods made thereof and of other products 
as well. 

Klasse:42 The taking of samples of products made of 
precious metals and their alloys (materials 
testing); arranging and conducting technical 
analyzes on samples of precious metals and 
their alloys. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1127865 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201210041 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.03, FR, 12 3 894 206 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Essilor International (Compagnie Generale d'Optique), 

147, rue de Paris, FR-94220  CHARENTON LE PONT, 
Frankrike 

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

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

Klasse:9 Ophthalmic lenses; spectacle lenses, 
including: organic (plastic) lenses, mineral 
lenses, corrective lenses, progressive lenses, 
sunglass lenses, polarized lenses, tinted 
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated 
lenses, anti-reflective lenses, semi-finished 
lenses; blanks for spectacle lenses; semi-
finished blanks for spectacle lenses; contact 
lenses; cases for spectacle lenses. 

Klasse:44 Opticians' services; information and advice in 
the field of optics. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1127885 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201210048 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.09.27 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.20, EM, 011060209 
(540) Gjengivelse av merket: 

DREAM PURE BB 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 L'Oreal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Cosmetic products and make-up preparations. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1128791 
(151) Int.reg.dato: 2012.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201210328 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2011.12.06, GB, 2603685 
(540) Gjengivelse av merket: 

SLIP INTO...DARING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Avon Products Inc, World Headquarters, 777 Third 
Avenue, US-NY10017 NEW YORK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Non-medicated toilet preparations; toiletries; 
skin care preparations; skin moisturizers; body 
and beauty care preparations; powders, creams 
and lotions, all for the face, hands and body; 
cosmetic suntan preparations; soaps; shower 
and bath preparations; beauty masks; talcum 
powder; nail polish; nail polish remover; enamel 
for nails; false nails; adhesives for cosmetic 
purposes; cosmetics; eye makeup removers, 
eye shadow, eye liners, mascara, lipstick, lip 
liner, lip gloss; make-up foundation; blusher; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; 
cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool 
for cosmetic purposes; preparations for 
cleaning, moisturising, colouring and styling the 
hair; preparations for cleaning the teeth; 
shaving and aftershave preparations; perfumes, 
fragrance, toilet waters, eau de cologne; 
deodorants and anti-perspirants for personal 
use; essential oils (cosmetic); all the aforesaid 
being alone, in combination and/or in gift sets 
comprised of some or all of these items. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1130478 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201210824 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.21, IT, BO2012C000710 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists in the expression "ACTIVE 

PHOTOCATALYTIC CERAMIC" with the figurative 
element as per the enclosed specimen. 

(730) Innehaver: 
 Granitifiandre SpA, Via Radici Nord, 112, IT-42014 

CASTELLARANO (REGGIO EMILIA), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:19 Non-metallic building materials; non-metallic 
building tiles; tiles; materials for covering floors 
and walls, including coverings of ceramic 
stoneware; none of the aforementioned goods 
include glass. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1131874 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201211328 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.20, AU, 1486839 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Actus IP Pty Ltd, 16 Strong St, AU-Vic3280 

WARRNAMBOOL, Australia 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Mixing machines; mixing machines for mixing 

chemicals; machines for use in the food industry; 
parts and fittings to all of the aforementioned. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1132175 
(151) Int.reg.dato: 2012.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201211398 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA), Avenida de 
la Diputación, Edificio Inditex, ES-15142 ARTEIXO (A 
CORUÑA), Spania 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus 
for recording, transmission, reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; 
extinguishers; anti-glare glasses; chains for 
pince-nez; footwear for protection against 
accidents, irradiation and fire; bulletproof, 
swimming and life-saving jackets; contact 
lenses; cords for pince-nez; dressmakers' 
measures; spectacle glasses; cases for 
spectacles, pince-nez and for contact lenses; 
fire protection suits and clothing; frames for 
spectacles and pince-nez; spectacles (optics); 
sunglasses; diving gloves; gloves for 
protection against accidents; diving suits; 
pince-nez; optical lenses; magnetic cards; 
suits for protection against accidents and 
irradiation; protective suits for aviators; 
electronic agendas; electric makeup-removing 
apparatus; telephone apparatus; scales 
(weighing apparatus); directional compasses; 
accounting machines; protective helmets; 
telescopes; chronographs (time recording 
apparatus); measuring spoons; pedometers; 
compact disks (audio-video), optical compact 
disks; mirrors (optics); swimming floats; 
binoculars; computer printers; temperature 
indicators; instruments for spectacles; game 
programs; cassette players; bar-code readers; 
optical, magic and signal lanterns; magnifying 
glasses (optics); dictating and invoicing 
machines; mechanisms for counter-operated 
apparatus; weights; electric and galvanic cells 
and batteries; electric flat irons; computer 
programs (recorded programs); recorded 
computer operating programs; computer mice; 
electronic pocket translators; transistors 
(electronic), thermometers not for medical use; 
apparatus for games adapted for use with 
television receivers only. 

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; 
printed matter; publications; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives 
(glues) for stationery or household purposes; 
artists' materials; paintbrushes; typewriters 
and office requisites (except furniture); 
instructional or teaching materials (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printing type; 
printing blocks; engraved works of art; boxes 
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of cardboard or paper; patterns for 
dressmaking; napkins of paper for removing 
make-up; cases for patterns; labels not of 
textile; table linen of paper; table napkins of 
paper; babies' diapers of paper or cellulose 
(disposable), babies' diaper-pants of paper or 
cellulose (disposable); handkerchiefs (of 
paper); pen cases; holders for checkbooks; 
writing cases (sets); inking sheets for 
document reproducing machines; small bags 
(envelopes, pouches) for packaging (of paper 
or plastics), tailors' chalk; face towels of paper; 
hatboxes; tracing cloth; bookbinding cloth; 
canvas for painting; hand towels of paper; 
albums; almanacs; hand-operated labeling 
apparatus, document archiving files; writing 
articles and instruments; transfers (decals); 
calendars; posters; document files; passport 
holders; catalogs; trading cards; drawing sets; 
newspapers; newspapers; magazines 
(periodicals); sealing wax; books; lithographs; 
wrapping paper; toilet paper; paperweights; 
mats for beer mugs; bookmarks; bookends; 
inks; inkwells. 

Klasse:26 Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers; boxes for needles; pin and 
needle cushions; ornaments for footwear and 
hats (not of precious metal); haberdashery 
(except thread); hair bands; armbands; reins 
for guiding children; brooches (clothing 
accessories); sewing boxes; belt clasps; shoe 
laces; wreaths of artificial flowers; ornamental 
novelty badges; thimbles (for sewing); tiaras; 
needle cases; buckles (clothing accessories); 
buckles (for footwear); shoulder pads for 
clothing; hair pins; badges for wear not of 
precious metal; tinsels (trimmings for clothing); 
numbers or letters for marking linen; bodkins; 
barrettes (hair slides); lace trimmings; feathers 
(clothing accessories); top-knots (pompoms); 
picot (lace); zip fasteners; competitors' 
numbers; heat adhesive patches for 
decoration of textile articles (haberdashery); 
rug hooks; snap fasteners; ostrich feathers 
(clothing accessories); corset busks; prize 
ribbons; rimming cords for clothing; tassels 
(haberdashery); expanding bands for holding 
sleeves; hair ornaments; false hair; hair nets; 
shoe eyelets; chenille (passementerie); frills 
(lacework); pant clips for cyclists; fastenings 
for clothing; hook-and-pile fastening tapes; 
elastic ribbons; tapes for curtain headings; 
cords for clothing; collar supports; false hems; 
rosettes (passementerie); festoons 
(embroidery); fringes; artificial fruit; braids; hair 
coloring caps; artificial garlands; darning eggs; 
trimmings for clothing; tresses of hair; wigs; 
silver embroidery; edgings for clothing; 
rosettes (haberdashery); suspenders (for 
clothing); suspender fasteners; skirt flounces; 
braids; toupees; shoe hooks. 

Klasse:28 Games, toys; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; fishing tackle; rods for fishing; 
toy masks and theatrical masks, dolls' houses; 
climbing harnesses; party novelties; gloves 
(game accessories); baseball, boxing, fencing 
and golf gloves; puppets; dolls' clothes; 
automatic games, neither coin-operated nor 
designed for use with a television receiver 
only; apparatus for physical exercises; 
Christmas trees of synthetic material; bladders 
of balls for games; elbow and knee guards 
(sports articles); kites; rattles; kaleidoscopes. 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; assistance 
regarding the operational or business 

management of industrial or commercial 
companies; organization of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising 
purposes; promotional services provided by a 
commercial company by means of customer 
loyalty cards; modeling for advertising or sales 
promotion purposes; editing of advertising 
texts; shop window dressing; assistance in 
connection with the operation of commercial 
companies as franchises; demonstration of 
goods; sales promotion (for others); 
auctioneering; promotion and management of 
commercial centers; assistance in business 
operations consisting in the management of 
orders via global communication networks; 
import-export agencies; on-line advertising via 
a computer network; procurement services for 
others (purchasing of goods and services for 
other businesses); dissemination (distribution) 
of samples; computer file management; public 
relations; commercial information agencies; 
advertising agencies; rental of vending 
machines; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; business 
management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of data 
in computer databases; transcription of 
communications; publicity columns 
preparation; commercial or industrial company 
management assistance; business 
management of performing artists; direct mail 
advertising; updating of advertising material; 
document reproduction; market studies; bill 
posting; opinion polling; systematization of 
data in a central computer; publication of 
publicity texts; wholesale and retail sale by any 
means; retail sale services in stores and via 
global computer networks, wholesale services, 
mail-order services, sales by means of 
television broadcasts, telemarketing, sales via 
websites, sales by telephone, exclusive sales, 
sales by mail-order catalogs, sales promotion 
for others. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1132191 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201211401 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA), Avenida de 
la Diputación, Edificio Inditex, ES-15142 ARTEIXO (A 
CORUÑA), Spania 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:3 Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, 
degreasing and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices, shaving preparations; toilet 
water; blueing for laundry; starch for laundry 
purposes; color-brightening chemicals for 
household use (laundry washing); cotton sticks 
for cosmetic use; beauty masks; cosmetic 
preparations for skin tanning; cosmetic 
preparations for skin care; hair colorants and 
dyes; shoe creams and polishes; wax; 
cobblers' wax, non-slipping wax for floors, wax 
for parquet floors, polishing wax, tailors' wax, 
wax for leather; shampoos; cosmetic kits; 
depilatory preparations; make-up removing 
preparations, deodorants for personal use 
(perfumery); lipstick; cosmetic pencils; hair 
spray and nail polish; nail polish removing 
agents; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; pre-moistened or impregnated 
cleaning wipes or towelettes; after-shave 
lotions; lotions for cosmetic use; make-up 
preparations; pomades for cosmetic use; stain 
removers; sachets for perfuming linen; nail 
care preparations; cobblers' wax and pitch; 
creams for footwear, bleaching preparations 
(decolorants) for cosmetic use; flower extracts 
(perfumery); incense; scented wood; 
decorative patterns for cosmetic use; false 
eyelashes and nails; pumice stone; fragrant 
potpourris; cosmetic preparations for slimming; 
cosmetic preparations for baths; hair-waving 
preparations; washing agents; toiletries; mouth 
care products not for medical use; bath salts 
other than for medical use; sanitary 
preparations which are personal hygiene 
preparations; oils for toiletry purposes; 
sunscreen products (cosmetic skin-tanning 
preparations); eau de cologne; deodorant 
soaps; talcum powder for toiletry purposes; 
abrasives; mustache wax; hair colorants; 
eyebrow cosmetics; hair removal wax; 
cleaning chalk; shampoos for pets; cosmetics 
for animals; cosmetic creams; bars of soap; 
soap for preventing foot perspiration; 
detergents other than for use during 
manufacturing processes and those for 
medical use; cleansing milks; Javelle water; 
dry-cleaning preparations; scented water; 
perfumes; cosmetics for eyelashes; make-up 
powder; adhesives for affixing hairpieces; 
softeners; cosmetic dyes; dye-removing 
agents; cleaning cloths impregnated with 
detergents. 

Klasse:18 Leather and imitation leather, goods made of 
these materials not included in other classes; 
animal skins; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; climbing, camping and 

beach bags; handbag frames; frames for 
umbrellas or parasols; alpenstocks; bags; 
bags; travel bags; travel and key cases 
(leatherware); attache cases; coin purses not 
of precious metal; school bags; garment bags 
(for travel); hat boxes of leather; leather (or 
cloth) bags for carrying infants; wheeled 
shopping bags; boxes and cases of leather or 
leather board; boxes of vulcanized fiber; 
wallets (document folders); pocket wallets; 
wallets (leatherware); toiletry cases; collars for 
animals; dog leashes; leather laces; umbrella 
covers; covers for horse-saddles; haversacks; 
horse blankets; backpacks; backpacks for 
school; reins for horses; small bags 
(envelopes, pouches) for packaging (of 
leather); horse riding saddles; pads for horse 
saddles; umbrella rings; blinders (harness); 
harness fittings of iron; harnesses (teams) for 
animals; harness fittings; walking-stick seats; 
bandoliers of leather; tool bags of leather 
(empty); chain mesh purses (not of precious 
metal); beach bags; muzzles; bridles 
(harnesses); bridle straps or halters; 
leatherboard; bands of leather; travel trunks; 
shopping bags; leather equipment; harness 
straps; leather straps (harnesses); straps for 
skates; trimmings of leather for furniture; 
leather straps; butts [parts of hides]; curried 
skins; cat o' nine tails; coverings of skins (furs 
for clothing or ornaments); stirrup leathers; 
parts of rubber for stirrups; bits for animals 
(harness); guide reins; attaché-cases; 
moleskin (imitation leather); fur skins; chamois 
leather other than for cleaning; nose bags 
(feed bags); net bags; casings of leather for 
springs; knee-pads for horses; fastenings for 
saddles; card cases (document holders); 
straps (harnesses); valves of leather; stirrups; 
musical instrument cases (trunks and carrying 
cases for transporting musical instruments). 

Klasse:25 Ready-to-wear clothing for men, women and 
children, footwear (except orthopedic 
footwear), headgear; clothing for motorists and 
cyclists; bibs not of paper; headbands 
(clothing); bath robes; bathing suits; bathing 
caps and sandals; boas (necklets); underwear; 
babies' diaper pants; scarves; footwear for 
sports and beach shoes; hoods (clothing); 
shawls; belts (clothing); money belts (clothing); 
water skiing suits; neckties; corsets (girdles); 
mufflers; fur stoles; girdles (underwear); 
scarves; caps [headwear]; caps; gloves 
(clothing); raincoats; underwear, mantillas; 
stockings; socks; Ascots; babies' diapers of 
textile; pocket squares; furs (clothing); 
pajamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); suspenders; paper clothing; clothing 
for gymnastics and sports; layettes; collars 
(clothing), jerseys, mittens; ear muffs 
(clothing); inner soles; bow ties; pareus; cuffs 
for clothing; dress shields; beach clothes; 
beach wear; cap peaks; overalls; pockets for 
clothing; sock suspenders; stocking 
suspenders; petticoats; tights or leotards; 
aprons (clothing); head dresses (headgear); 
wooden shoes; caps; garters; coats; esparto 
shoes or sandals; non-slipping devices for 
footwear; bath gowns (bathrobes); bath 
slippers; birettas; blouses; body suits 
(underwear); berets; footmuffs, not electrically 
heated; lace boots; boots; boot uppers; studs 
for football boots; half-boots; fittings of metal 
for footwear; tips for footwear; welts for 
footwear; heelpieces for footwear; pants; 
shirts; shirt yokes; shirt fronts; tee-shirts; 
bodices; vests; jackets; fishing vests; stuff 
jackets; combinations (clothing); slips 
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(underwear); detachable collars; collars; 
clothing of leather; clothing of imitation leather; 
shower caps; slippers; skirts; ready-made 
linings (parts of clothing); top coats (clothing); 
gabardines (clothing); gymnastic shoes; 
jerseys (clothing); jerseys (pullovers); jerseys 
(sweaters); liveries; muffs (for clothing); 
footwear uppers; trousers; parkas; pelerines; 
pelisses; spats; spats (leg protectors); 
knitwear; knitwear [clothing]; clothing for 
gymnastics; outerclothing; sandals; saris; 
underpants; hats; bras (brassieres); toques; 
togas; trouser straps; suits; turbans; dresses; 
slippers, footwear for sports. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1134776 
(151) Int.reg.dato: 2012.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201212331 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.12, DK, VA 2011 02034 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BPH Scagleitti A/S, Nordvestvej 31, DK-9000 

AALBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods 

made of these materials and not included in 
other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks, whips, harness and saddlery; 
leather covers for furniture, storage boxes and 
cases made of leather, leather cardboard or 
leather imitations. 

Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of 
plastics; tables, benches, chairs, deck chairs, 
loungers, armchairs, furniture for children, 
garden furniture, sofas, tray tables, cafe 
tables, chests of drawers, racks, cabinets, 
console tables, stools, flower racks, trays (not 
of metal), trays and boxes of wood (not 
included in other classes); boxes (not of metal) 
and caskets for storage, containers (not of 
metal) for storage and transportation; baskets 
(not of metal); bread baskets, cloth baskets, 
packaging, containers of plastic, figurines and 
works of art of wood, wax, plaster or plastic, 
handles for doors, for cabinets and for 
drawers, not of metal; hooks, not of metal, for 
clothing and textiles; hooks, not of metal, for 
coat racks; pegs, not of metal, for clothing and 
textiles; library shelves, bird tables and nest 
boxes, bee houses, newspaper holders, 
keyboards for hanging keys, key cabinets and 
key boxes; book cases (furniture), coat 
hangers, shelves for storage, cushions, 
decorative cushions, sitting cushions, bolsters, 
garden bolsters, door gratings of wood, picture 
frames; flower boxes (furniture); bath mats of 
wood. 

Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes (except paint 
brushes); brush-making materials; articles for 
cleaning purposes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; 
dustbins, trays for domestic purposes, trays for 
service, trays for oil end vinegar, wine trays, 
trays for candles, shaving brush stands, 
storage containers, heat insulated containers 
for beverages, dishes except knives, forks and 
spoons; coasters not of paper or textile, glass 
coasters, not of paper or textile; bread bins; 
cookie jars; birdcages, bird tables, titmouse 
ball holders, gardening gloves, grill gloves, 
towel holders, towel rails end rings, rolling 
pins, jars, knife holders, candle snuffers, 
candlesticks, candle holders, menu card 
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holders, nail brushes, china ornaments, bottle 
openers (kitchen utensils), salt and pepper 
shakers, salt and pepper mills (hand-
operated), pots, corkscrews, serviette holders, 
serviette rings, bowls, fruit bowls, butter boxes, 
cutting boards for the kitchen, spread boards 
for the kitchen, soap dispensers, soap boxes, 
soap containers, soap holders, soap holders, 
tumblers and holders for tumblers, toothpick 
holders, kitchen paper holders, toilet paper 
holders, drying racks for washing, plant pots, 
flower pots, not of paper; bowls, vases, 
washtubs, egg cups, servers (kitchen utensils), 
mixing spoons (kitchen utensils). 

Klasse:28 Games and playthings; decorations for 
Christmas trees; swings; Christmas tree 
stands, candle holders for Christmas trees, 
ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery. 

Klasse:35 Advertising; sales promotion for others, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; retail and wholesale, 
including sales through information network in 
connection with apparatus for lighting, lamps, 
oil lamps, lamp shades, lamp glass, bulbs for 
lighting, lanterns for lighting, fireplaces, fire 
dishes, torches, roasting apparatus 
(cookware), leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials and not 
included in other classes, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas and 
parasols, walking sticks, whips, harness and 
saddlery, leather covers for furniture, storage 
boxes and cases made of leather, leather 
cardboard or leather imitations, furniture, 
mirrors, picture frames; goods of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics, tables, benches, 
chairs, deck chairs, loungers, armchairs, 
furniture for children, garden furniture, sofas, 
tray tables, cafe tables, chests of drawers, 
racks, cabinets, console tables, stools, flower 
racks, flower bowls, trays (not of metal), trays 
and boxes of wood, boxes (not of metal) and 
caskets for storage, containers (not of metal) 
for storage and transportation, baskets (not of 
metal), bread baskets, cloth baskets, 
packaging containers of plastic, figurines and 
works of art of wood, wax, plaster or plastic, 
handles for doors, for cabinets and for 
drawers, not of metal; hooks, not of metal, for 
clothing and textiles, hooks, not of metal, for 
coat racks, pegs, not of metal, for clothing and 
textiles, library shelves, bird tables and nest 
boxes, bee houses, newspaper holders, 
keyboards for hanging keys, key cabinets and 
key boxes, book cases (furniture), coat 
hangers, shelves for storage, cushions, 
decorative cushions, sitting cushions, bolsters, 
garden bolsters, door gratings of wood, 
bathroom mate of wood, picture frames, 
household or kitchen utensils and containers, 
combs and sponges, brushes (except paint 
brushes), brush-making materials, articles for 
cleaning purposes, steelwool, unworked or 
semi-worked glass (except glass used in 
building), glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes, 
dustbins, trays for domestic purposes, trays for 
service, trays for oil and vinegar, wine trays, 
trays for candles, shaving brush stands, 
storage containers, heat insulated containers 
for beverages, dishes except knives, forks and 
spoons, coasters not of paper or textile, glass 
coasters, not of paper or textile, bread bins, 
cookie jars, birdcages, bird tables, titmouse 

ball holders, gardening gloves, grill gloves, 
towel holders, towel rails and rings, rolling 
pins, jars, knife holders, candle snuffers, 
candlesticks, candle holders, menu card 
holders, nail brushes, china ornaments, bottle 
openers (kitchen utensils), salt and pepper 
shakers, salt and pepper mills (hand-
operated), pots, corkscrews, serviette holders, 
serviette rings, bowls, fruit bowls, butter boxes, 
cutting boards for the kitchen, spread boards 
for the kitchen, soap dispensers, soap boxes, 
soap containers, soap holders, soap holders, 
tumblers and holders for tumblers, toothpick 
holders, kitchen paper holders, toilet paper 
holders, drying racks for washing, plant pots, 
flower pots not of paper, bowls, vases, 
washtubs, egg cups, servers (kitchen utensils), 
mixing spoons (kitchen utensils), games and 
playthings, gymnastic and sporting articles not 
included in other classes, decorations for 
Christmas trees, swings, Christmas tree 
stands, candle holders for Christmas trees, 
ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; 
presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; on-line advertising 
on a computer network; distribution of 
samples. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1135862 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201212726 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Recordati Ireland Ltd, Raheens East, IE- 
RINGASKIDDY, COUNTY CORK, Irland 

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

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

Klasse:5 Pharmaceutical products and preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1135913 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201212734 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.19, CH, 634072 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SIX Financial Information AG, Hardturmstrasse 201, 
CH-8005 ZÜRICH, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Computer software; data processing apparatus 
and parts and accessories thereof (included in 
this class); data and information transmission 
and broadcasting apparatus; downloadable 
data and information; downloadable electronic 
publications; downloadable information for 
interactive databases. 

Klasse:35 Computation, recording, composition, 
compilation and systematization of data and 
information into a computer database; 
providing commercial information and 
commercial data, also online via global 
computer networks or electronic systems; 
entry and recording of information and data by 
means of electronic or optical transmissions; 
consultancy on the systematization and 
compilation of data. 

Klasse:36 Banking, financial and monetary affairs; 
insurance underwriting; stock exchange 
affairs; quotation of stock exchange prices; 
issuance of financial instruments; financial and 
banking operations services; provision of 
banking and financial services, including online 
via global computer networks or via electronic 
systems; provision of up-to-date financial 
information; information, advice and 
recommendations relating to banking and 
financial services; computer analyses of 
financial information; provision of information 
in the field of finance via computer; provision 
of interactive financial information from online 
databases or over the Internet. 

Klasse:38 Telecommunication; telecommunication 
services, in particular provision of access to 
information in connection with quotation of 
stock exchange prices, stock markets, money 
markets, exchange rates, deposits, securities 
and other financial information; advice on 
telecommunications; electronic data exchange; 
rental of access time to data banks via a global 
computer network (telecommunication 
services); provision of access to data banks 
via a global computer network (the Internet); 
advice on telecommunications in connection 
with distribution of information; provision of 
access to platforms for updating information 
into electronically accessible databases, with 
interactive access; rental of computer access 
time for searching in data banks; provision and 
rental of access time to data banks (computer 
services). 

Klasse:41 Education; tuition; issuance and publishing 
(other than of advertising texts), namely of 
information, statistics and stock exchange 
prices, securities, interest rates, prices, 
exchange rates, information on businesses, 
markets and economic issues; provision of 
non-downloadable electronic publications; 
provision of a database via an interactive 
website. 

Klasse:42 Creation and updating of data processing and 
distribution programs; IT advice in connection 
with data processing. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1136691 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201212995 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.31, CH, 634608 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Peter Fröhlich, Kastelhof 75, CH-8155 NIEDERHASLI, 
Sveits 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:1 Seed preserving products; seed treatment 
products; mordants for seeds; soot for 
industrial or agricultural use; chemicals for use 
in agriculture; genes of seeds for agricultural 
production; plant growth regulators for 
agricultural use; substrates for soil-free 
cultivation (agriculture); fertilizers for use in 
agriculture; agricultural chemicals except 
fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides. 

Klasse:5 Herbicides for agricultural use; miticides for 
agricultural use; fungicides for agricultural use; 
agricultural biopesticides; insecticides for 
agricultural use; herbicides for agricultural use; 
algicides for agricultural use; agricultural 
pesticides. 

Klasse:7 Agricultural elevators; agricultural machines; 
agricultural implements other than hand-
operated. 

Klasse:44 Insecticide spraying for agriculture; vermin 
exterminating for agriculture, horticulture and 
forestry; agricultural services; vermin 
exterminating for agriculture; rental of farming 
equipment; services in the field of veterinary 
medicine and agriculture; pest control for 
agricultural purposes; services in the field of 
agriculture; aerial and surface spreading of 
fertilizers and other agricultural chemicals. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1137969 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201213329 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.12.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Wallmans Nöjen AB, Box 92072, SE-12007 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Music entertainment; production of 

entertainment; entertainment in the form of 
musical group; entertainment; arranging of 
competitions (education or entertainment); club 
services (entertainment, education, training); 
production of music shows. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1138545 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201213603 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.12.13 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.10, EM, 010632421 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Certuss Dampfautomaten GmbH & Co KG, 
Hafenstrasse 65, DE-47809 KREFELD, Tyskland 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Weighing, measuring, signalling, electrical 

display, electrical control, electrical monitoring 
and checking (supervision) apparatus and 
instruments for steam installations, including 
as systems. 

Klasse:11 Automatic steam machines; installations for 
processing water for automatic steam 
machines and for supplying automatic steam 
machines. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1138604 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201213619 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.12.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Northzone Ventures AB, Box 7257, SE-10389 
STOCKHOLM, Sverige 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 Economic forecasting and analysis; business 

investigations, evaluations, expert appraisals, 
information and research; business inquiries; 
acquisition (business) searches; commercial 
information research studies; commercial 
management consultancy; business appraisals 
and evaluations in business matters; analysis 
of business information; advertising and 
business services; management assistance 
(commercial or industrial); assistance in 
management of business activities; business 
research and information services; appraisal of 
business opportunities; negotiation of 
commercial transactions for third parties; 
assistance relating to business organisation; 
assistance (business management); business 
assistance; economic analysis for business 
purposes; business analysis; business 
information; business acquisitions; business 
consulting; company management [for others]; 
business management advice; business 
research and advisory services; business 
surveys; business development; business 
acquisitions consultation; business 
organization and operation consultancy; 
business management and organization 
consultancy; business consultancy, advisory, 
information and research services; business 
operation, business administration and office 
functions; arranging of competitions for 
commercial purposes. 

Klasse:36 Financial analysis and consultation; financial 
research and information services; financial 
investment research services; financial 
services relating to business; financing in 
relation to the buying and selling of 
businesses; financial information and 
evaluations; financial investment services; 
financial forecasting; financial advice; financial 
planning and management; financial analysis 
and research services; financial intermediary 
services; financial investments; financial 
advisory and consultancy services; financial 
studies; financing and loan services; financial 
transaction services; financial research; 
financial valuations; management of corporate 
finances; insurance; finance services; 
monetary affairs services; estate agent 
services. 

Klasse:41 Educational services relating to business; 
management education services; 
entertainment, education and instruction 
services; sporting and recreational activities; 
providing cultural activities; organisation of 
festivals for cultural purposes; cultural 
activities; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; 
entertainment, sporting and cultural activities; 
cultural and sporting activities; organising of 
festivals; organisation of games and 
competitions. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1140147 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201214075 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.12.20 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.17, US, 85599534 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of the wording "OPTIMUM SEALY 
POSTUREPEDIC" with heavy curved lines surrounding 
"OPTIMUM" on the top and bottom. 

(730) Innehaver: 
 Sealy Technology LLC, One Office Parkway, US-NC27370 

TRINITY, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:20 Mattresses, box springs and mattress foundations. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1143316 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201300395 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.10 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.01, EM, 010605889 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kvik A/S, Stentoftvej 1, DK-7480 VILDBJERG, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 

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

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

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

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

Klasse:37 Building construction; repair; installation 
services. 

Klasse:42 Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and 
software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1143345 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201300403 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.10 
(300) Søknadsprioritet: 2011.11.10, EM, 010404441 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Südpack Verpackungen GmbH & Co KG, Jägerstraße 
23, DE-88416 OCHSENHAUSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Plastic material for packaging (not included in 

other classes); packaging materials, namely 
films of plastics; printed and unprinted plastic 
foils for packaging; foil bags of plastic for 
industrial and medical products; plastic 
materials for packaging, namely foils and foil 
bags; vacuum packaging and protective gas 
filled packaging (foils), being industrial 
packaging; packaging of plastic for foodstuffs 
and medical products, namely bags and foils; 
paper, cardboard and goods made of these 
materials, packages. 

Klasse:20 Containers of plastic for packaging; packaging 
of plastic for foodstuffs, namely plastic trays, 
boxes, containers, and and covering materials 
for the aforesaid goods, being disposable or 
reusable containers, included in this class; 
tubs of plastic for packaging. 

Klasse:21 And bowls of plastic for packaging; disposable 
or reusable household or kitchen utensils and 
containers of paper, cardboard, plastic, 
including plates, dishes, bowls, mugs, cups, 
plastic glasses, containers for snacks and 
salads, lids and soup bowls, all included in this 
class; covering material for the aforesaid 
goods, included in this class; containers of 
plastics or metal for dispensing napkins, 
towels, beakers and cutlery; pails and beakers; 
drinking straws. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1143461 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201300420 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.10 
(300) Søknadsprioritet: 2012.03.30, DE, 30 2012 022 

988.3/12 
2012.03.30, EM, 010811594 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 
WOLFSBURG, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:12 Motorized land vehicles; motors and engines 
for land vehicles; 
propulsion mechanisms for land vehicles; 
clutches for land vehicles; couplings for land 
vehicles; vehicle chassis; vehicle bodies; non-
skid devices for vehicle tires, repair 
outfits for inner tubes, adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes, spikes for 
tires, skid chains for vehicles, automobile 
wheel hubs; head-rests for vehicle seats; 
anti-theft alarms for land vehicles, anti-theft 
devices for vehicles; cigar lighters for 
automobiles; motor cars, cars, automobiles; 
motor buses; trucks; caravans; trailers 
and semi-trailers for vehicles; tractors; 
motorcycles, mopeds; omnibuses. 

Klasse:28 Scale model kits (toys); toy vehicles for 
children (included in this class), scooters (toys 
for children); playing cards; stuffed toy animals 
and other stuffed toys; apparatus for games 
and amusement, video game machines, 
portable games with liquid crystal displays. 

Klasse:35 Retail and wholesale services concerning 
motor vehicles and their parts and fittings; 
retail and wholesale services for mail-order 
business concerning motor vehicles and their 
parts and fittings; retail and wholesale services 
via Internet concerning motor vehicles and 
their parts and fittings; retail and wholesale 
services via teleshopping concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; bringing 
together, but not transporting, a variety of 
motor vehicles and parts and fittings therefor 
for the benefit of others, thereby enabling 
customers to view and purchase the goods in 
a retail outlet; negotiation of contracts for the 
benefit of others about sale and purchase of 
motor vehicles and their parts and fittings; 
business administration and organizational 
management of vehicle fleets for others. 

Klasse:37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, 
maintenance and varnishing of motors and 
their parts, assembly of motors and their 
parts for others; customized carrying out of 
alterations on body, chassis and motor of 
automobiles (tuning), included in this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1143972 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201300649 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ortis SPRL trading as Laboratoires Ortis, 46, Hinter der 
Heck, BE-4750 ELSENBORN, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Dietetic substances for medical use; nutritional 

supplements for medical use; vitamin 
preparations; mineral-based food 
supplements; food supplements other than for 
medical use, not included in other classes; 
plant-based food supplements other than for 
medical use, not included in other classes. 

Klasse:30 Foodstuffs of plant origin, not included in other 
classes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1145479 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201301311 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Macbeth 60 Ltd, Somerset House, 37 Temple Street, 
GB-B25DJ BIRMINGHAM, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Installations and apparatus for heating, 

cooling, refrigerating, ventilation or air-
conditioning; cooling systems; electric coolers 
for water or other fluids; temperature-
controlled beverage dispensing units, other 
than vending machines; refrigerators; walk-in 
coolers; food and/or drinks coolers, electric; 
ice chests; installations and apparatus for 
under-floor heating and cooling; parts and 
fittings for the aforesaid goods. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1146283 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201301639 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leo Schirnhofer, Hainfelder Straße 48, AT-2564 
WEISSENBACH AND DER TRIESTING, Østerrike 

(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); heating plants for biogenous fuels; 
dedusting systems; spark extinguishing systems; 
plants for fuel processing; grinding machines. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; filter systems. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1146329 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201301654 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.27, DE, 30 2012 036 

942.1/29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gastronomie-System cha cha GmbH, Neuer Wall 55, 

DE-20354 HAMBURG, Tyskland 
(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 and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made 
from cereals; bread, pastry and confectionery; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

Klasse:32 Beers; 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 beers). 
Klasse:43 Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1146723 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201301889 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.11, FR, 12 3 919 357 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sigfox, 425 rue Jean Rostand, FR-31670 LABEGE, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Scientific (other than for medical use), nautical, 

surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (inspecting), life-saving and teaching 
apparatus and instruments and apparatus; 
apparatus for broadcasting, recording, 
transmitting or reproducing sound, data or 
images; magnetic recording media , and 
electronic; data processing apparatus, 
computers, computer memories, modems, 
magnetic tapes, fax machines, optical or 
magnetic media for information, electrical 
cables, digital optical discs, keyboards, circuit 
boards, printed circuit boards, recorded 
memory cards, electronic circuit cards, 
electronic identification cards, software, 
software packages, computer terminals, video 
monitors, computer printers, electronic 
machines with a keyboard and/or screen, input 
or output media, magnetic and optical discs; 
apparatus for collecting, reading out, storing, 
converting, processing, inputting, 
broadcasting, transmitting data, information 
and signals; apparatus for the transmission of 
data and signals by telephone, fax, telegraph, 
teletype, telex, cable, satellite or any means of 
communication; telecommunication and radio 
communication apparatus, mobile phones and 
fixed telephones, answering machines; media 
for recording and reproducing sound, images 
or signals; telecommunication transmitters and 
receivers. 

Klasse:35 Advertising, rental of advertising space; rental 
of advertising time on all communication 
media; on-line advertising on a computer 
network; commercial or industrial management 
assistance; business management and 
organization consultancy; marketing; 
compilation of information in databases; 
statistical studies; file management; 
compilation of information in databases, 
services for updating computer files; 
newspaper subscription services; services for 
arranging subscriptions to telecommunication 
services. 

Klasse:38 Telecommunications, namely the transmission 
of information accessible by any means of 
telecommunication; secure data transmission 
services; communications by computer 
terminals, telephone communications; 
transmission of telephone, television, radio 
information; transmission and reception of 
information by telex, Internet, satellite, cable, 
broadcasting, and by any means of 
communication; Message transmission, of 
encoded images; data transmission services, 
in particular packet transmission of information 
and images, electronic mail and paging 
services, mailing and transmission of 
dispatches, exchange of computerized 
documents, electronic information exchanges; 
telephone enquiry services for 
telecommunications, telephone call transfer or 
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telecommunications services; services for 
transmitting replies on an online interactive 
electronic service on a telecommunications 
network; electronic information dissemination 
services for global communication networks or 
private or restricted-access networks; 
computer-assisted downloading (transmission) 
of data, messages and images; providing 
access to a global computer network; 
providing access to databases; provision of 
access to search engines; electronic mail 
services on a telecommunications network; 
rental of telecommunication apparatus and 
installations; technical consulting and advice in 
the field of telecommunications; transmission 
and reception of data, signals, images and 
information processed by computers or 
telecommunication apparatus; mobile 
telecommunications network services; 
administration, supervision and definition of 
telecommunications networks; rental of access 
time to a database server center. 

Klasse:42 Rental of software; engineering services; 
computer management services, services for 
technical operational and supervisory 
assistance to computer networks; services for 
technical operational and supervisory 
assistance to computer networks; computer 
programming, computer rental; design of 
programs for data processing, duplication of 
computer programs; rental of programs on 
computer media and via all 
telecommunications means; design 
(development) of computer systems and 
telecommunication systems; studies and 
research in the field of operating 
telecommunications networks; technical 
studies and technical research in the field of 
maintenance (maintenance, installation, repair) 
of computer and telecommunications 
equipment; code and format conversion 
between different types of text; alternate data 
transfer services; hosting of sites Internet; 
creation and maintenance of websites; 
research and development of new products for 
enterprises; computer consulting services for 
the maintenance of telecommunication 
networks; information system consulting, 
advice on information system and information 
technology analysis, advice on the design of 
computer systems and networks; processing 
of signals, images and information processed 
by computers or telecommunication apparatus 
(engineering); technical advice on the 
operation of telecommunication networks; 
administration, supervision of computer 
servers and monitoring of the operation 
thereof; processing of signals, images and 
information processed by computers or 
telecommunication apparatus (engineering). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1146730 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201301890 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2012.11.26, CH, 637497 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28 , CH-8712 

STÄFA, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Wireless transmitters and receivers; 
microphones. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1146742 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201301893 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2012.08.27, CH, 636795 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Späni Zentrale Haustechnik AG, Bahnhofstrasse 32 
(Zeughaus), CH-6422 STEINEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Central installations for cleaning, dust vacuum 

cleaning installations. 
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, 

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

Klasse:37 Construction; repair; installation services. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1146792 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201301900 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2012.10.23, SE, 2012/07605 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bofood AB, c/o Ekonompoolen AB, Sventorpsv 2, SE-

37010 BRÄKNE-HOBY, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:30 Christmas confectionery, coffee flavors, 
aromatic preparations for food, biscuits, 
waffles, buns, cocoa, cocoa products, coffee, 
cakes, fudge, chocolate, marzipan, 
condiments (sauces) confectionery, sweets, 
ice cream, candy decorations for cakes, 
sweeteners (natural), ferments for pastry, filled 
chocolates (confectionery), petits fours 
(pastries), sugar, binders for ice cream, bread, 
lozenges (confectionery), pastries, 
butterbiscuits, licorice, sauces (condiments), 
water cream, sorbets (ice cream), vanilla 
(flavor), ice lolly, powders for ice cream, 
almond confectionery, frozen yogurt (ice 
cream), pastry, cakes and pastries, sweets. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1146796 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201301901 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.12, ES, 3034547 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 XTI Footwear SL, Miguel Servet, s/n Polígono Las 
Teresas, ES-30510 YECLA (MURCIA), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Clothing, footwear (except orthopedic), 

headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1146813 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201301906 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.24, DE, 30 2012 026 

913.3/08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LSG Lufthansa Service Holding AG, Dornhofstrasse 38 
, DE-63263 NEU-ISENBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:8 Table cutlery, knives, forks, spoons, pliers. 
Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials (not included in other classes); bags 
of paper for packaging, bottle wrappers of 
paper or cardboard, towels of paper, toilet 
paper, table napkins of paper, paper bags, 
packages made from paper or cardboard, 
cardboard articles and packaging material 
made of starches. 

Klasse:20 Airplane serving trolleys. 
Klasse:21 Glassware, porcelain and earthenware (not 

included in other classes); disposable plates; 
tableware; cups of paper or plastic; paper 
plates; cups; plates; drinking glasses; saucers. 

Klasse:24 Bed covers; table covers; pillowcases; textile 
table napkins. 

Klasse:35 Procurement services for others (purchasing 
goods and services for other businesses). 

Klasse:39 Packaging and storage of goods for catering 
purposes. 

Klasse:42 Services of a packaging designer; research 
and development of new products for others. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1146823 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201301908 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.11, EM, 010955722 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE-20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Cosmetics. 
Klasse:5 Medical preparations for body and beauty care; 

dermatological preparations for body and 
beauty care. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1146847 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201301911 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Shanghai Austri Wind Power Technology Co Ltd, Room 

511 Third Building, No. 555 Dongchuan Road, Minhang 
District, CN-200241 SHANGHAI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Wind powered equipment; wind machine and its 

fittings; electricity generating device by wind 
power. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1147442 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201302035 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2012.03.30, BY, 20121768 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Belshina JSC, Prospekt Shmidta 45, BY-212035 
MOGILEV, Hviterussland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Tires for vehicle wheels; vehicle wheels; casings 

for pneumatic tires [tyres]; non-skid devices for 
vehicle tires [tyres]; automobile tires [tyres]; vehicle 
wheel tires [tyres]; pneumatic tires [tyres]; studs for 
tires [tyres]. 

Klasse:35 Rental of advertising space; demonstration of 
goods; marketing studies; commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop]; 
marketing research; marketing; updating of 
advertising material; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; rental of 
advertising time on communication media; 
publication of publicity texts; advertising; radio 
advertising; outdoor advertising; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; 
direct mail advertising; on-line advertising on a 
computer network; advertising by mail order; 
television advertising; compilation of information 
into computer databases. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1147650 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201302071 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2012.01.31, EM, 010605079 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 InterCo Gesellschaft für die Planung und den Vertrieb 
von Reha Hilfen mbH, Im Auel 50, DE-53783  EITORF, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Therapy chairs and anatomically adapted 

seating shells for the disabled, parts for 
therapy chairs and anatomically adapted 
seating shells for the disabled, namely 
fastening, support and retention devices and 
padding. 

Klasse:12 Locomotive devices for invalids and the 
disabled, in particular wheelchairs and baby 
carriages; parts for locomotive devices for 
invalids and the disabled, namely chassis, 
vehicle wheels, drive components, brakes for 
vehicles, shock absorbers, fastening, support 
and retention devices, seats, seating shells 
and padding. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1147745 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201302181 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.12, EM, 011035061 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tata Steel UK Ltd, 30 Millbank, GB-SW1P4WY 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 common metals and their alloys; building 

materials of metal; pipes and tubes of metal. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1147746 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201302182 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2012.11.27, EM, 011377934 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUMENE LASH VOLUMIZING 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Lumene OY, Lasikuja 2, FI-02780 ESBO, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

Klasse:5 Pharmaceutical preparations for skin care. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1147755 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201302183 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Delabie, 18 rue du Maréchal Foch, FR-80130 
FRIVILLE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Flexible metal hoses, rigid metal pipes for 

building, support poles of metal, rails, hand 
rails, door handles, railings, metal duckboards, 
valves, sanitary and plumbing connectors of 
metal. 

Klasse:7 Mixing injectors not for medical use, automatic 
distributors. 

Klasse:9 Automatic time switches (with the exception of 
those used in timepieces), electric 
transformers, timers, mechanisms for coin-
operated apparatus, dosage dispensers for 
disinfecting products; sheaths for electric 
cables. 

Klasse:10 Basins for medical use, bed pans. 
Klasse:11 Cubicles, panels, shower screens, urinal 

screens, sanitary apparatus, wash-hand 
basins, showers, urinals, toilets, sinks, slop 
sinks, of ceramic, metal or synthetic materials 
and their stands, safety showers, eye washing 
facilities, fittings for laboratories, medical 
fittings, installations for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
installations, faucets of metal, mixer faucets, 
mixing valves; water treatment equipment. 

Klasse:17 Flexible tubes, not of metal. 
Klasse:19 Non-metallic rigid pipes for building, cove 

bases; duckboards not of metal. 
Klasse:20 Non-metal holding bars for disabled persons, 

ramps, handles, shower seats, shelves for 
bathrooms, clothes hooks; coat hangers. 

Klasse:21 Soap and toilet paper dispensers, towel 
holders (of non-precious metals and not of 
metal), soap holders (of non-precious metals 
and not of metal), glass holders and 
toothbrush holders of non-precious metals, 
toilet brush holders, trash cans, watering and 
washing guns and nozzles for floors. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1147763 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201302184 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2012.11.16, CH, 638392 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Electric apparatus for preparing hot and cold 

beverages; electric apparatus for making 
coffee and tea, electric coffee machines, 
electric coffee percolators, electric coffee 
makers. 

Klasse:21 Utensils and containers for household or 
kitchen use (neither of precious metal nor 
coated therewith); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; 
cups, goblets, teapots, coffeepots and coffee 
percolators, being non-electric, drinking 
glasses, bowls. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1147790 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201302193 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.21, FR, 123928981 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nexans, 8, rue du Général Foy, FR-75008 PARIS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:36 Financial sponsorships; charitable fund raising; 

financial consulting in connection with 
sponsorships; financial aid to non-profit 
bodies; collection and distribution of funds for 
humanitarian or cultural activities or for setting 
up programs for assisting access to energy. 

Klasse:39 Consultancy on the transport, distribution and 
storage of energy; assistance, namely 
information on the transport, distribution and 
storage of energy. 

Klasse:41 Educational services; training; organization of 
seminars, debates, lectures, exhibitions for 
cultural or educational purposes; production of 
films, television or radio shows; publication of 
books; organizing cultural and educational 
events. 

Klasse:42 Scientific and technological research services 
in the area of energy and access thereto, 
sustainable development, energy efficiency, 
monument restoration; feasibility studies on 
the technical aspects of access to energy and 
monument restoration. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1147796 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201302195 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2012.09.13, CH, 634104 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, CH-

4123 ALLSCHWIL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Pharmaceutical preparations for the treatment 
of cardiovascular and pulmonary diseases, 
inflammatory diseases, cancer, autoimmune 
diseases and digital ulcers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1148307 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201302286 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ACEA group sro, Lublanská 653/51, CZ-12000 PRAHA 
2, VINOHRADY, Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Electric and electronic installations for inlet, 

movement, ventilation, cleaning, conditioning, 
heating and cooling of air, especially portable 
and industrial fans, industrial and household 
air-conditioning apparatus and installations; 
industrial and household air purifiers; industrial 
and household hot-air heating installations 
(systems), air intake and distribution 
installations (systems). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1148310 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201302287 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.19, AT, AM 3695/2012 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Silhouette International Schmied AG, Ellbognerstraße 

24, AT-4020 LINZ, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Optical apparatus and instruments, in particular 

optical apparatus for the eyes; spectacles, in 
particular optical spectacles, sunglasses, sports 
glasses, protective glasses, spectacles equipped 
with decorative elements; spectacle frames, 
chassis and mountings and supports and sides 
for spectacles; spectacle frames, spectacle 
mountings, chassis, supports as well as sides for 
spectacles equipped with decorative elements; 
optical spectacles and sunglasses, the frames 
thereof manufactured of metal or of a 
combination of metal and plastics; spectacle 
mountings, sides for spectacles, spectacle 
supports and spectacle frames manufactured of 
metal or of a combination of metal and plastics; 
chains for spectacles, in particular chains for 
spectacles equipped with decorative elements; 
spectacle glasses; optical lenses, contact 
lenses; optical goods, optical goods of plastics; 
optical glass; containers and cases for the 
aforesaid goods. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials as far as not included in 
other classes; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; bags, in 
particular handbags, key cases (leatherware), 
vanity cases. 

Klasse:42 Services provided by an industrial designer; 
preparation of technical expertise and 
documentary reports, research in the field of 
optics, in particular in the field of lenses and 
spectacles, as well as in the field of material for 
the manufacture of optical equipment, apparatus 
and instruments, in particular ophthalmic 
instruments as well as of spectacles and 
spectacle frames. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1148417 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201302299 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.05, CH, 638156 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amsaco AG, Weissbadstrasse 14, CH-9050 
APPENZELL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:44 Medical services; hygienic care for human 

beings. 
Klasse:45 Consultancy services relating to personal 

growth and motivation. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1148586 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201302336 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2012.03.20, GB, 2615702 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Interactive Group Ltd, 36/F Tower Two, Times Square, 
1 Matheson Street, CN- CAUSEWAY BAY, HONG 
KONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:28 Toy scooters and accessories therefor; 

children's wheeled ride-on toys; children's toy 
luggage and backpacks incorporating ride on 
toys; parts and fittings for all the aforesaid. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1148921 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201302602 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, DE-
68305 MANNHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:1 Chemicals for use in industry and science; 

nucleic acids; chemical reagents; chemical 
solutions; microparticles for the amplification 
and analysis of nucleic acids and the 
preparation of nucleic acid libraries. 

Klasse:9 Scientific equipment, devices, apparatus, 
software, for use in scientific or medical 
research; scientific equipment, devices, 
apparatus, protocols, software for the 
amplification and analysis of nucleic acids and 
the preparation of nucleic acid libraries for use 
in scientific or medical research. 

Klasse:10 Surgical and medical apparatus and 
instruments; medical apparatus and 
instruments for the amplification and analysis 
of nucleic acids and the preparation of nucleic 
acid libraries for use in scientific or medical 
research sold together in the form of a kit. 

Klasse:42 Scientific, consulting and research services; 
scientific consulting and research services in 
the fields of amplification and analysis of 
nucleic acids and the preparation of nucleic 
acid libraries; clinical laboratory testing 
services; nucleic acid sequencing services; 
scientific consulting and research services and 
clinical laboratory testing services in the fields 
of amplification, detection and sequencing of 
nucleic acids and the preparation of nucleic 
acid libraries; providing computational 
services; providing computational services for 
the analysis of nucleic acid sequences; 
formulating protocols for delivering the 
aforesaid services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1148956 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201302613 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.10, EM, 010635191 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 XXXLutz Marken GmbH, Römerstr. 39, AT-4600 

WELS, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:8 Manually operated implements and tools for 
industrial, craft, agricultural, horticultural and 
forestry purposes, and for DIY purposes; 
cutlery; table cutlery; scissors, tin openers 
(non-electric); nutcrackers; depilation 
appliances, electric and non-electric; hair 
clippers for personal use (electric and non-
electric); razors and shaving instruments; 
beard clippers; razor blades; implements and 
instruments, included in this class for 
manicures and pedicures; pedicure sets; 
pedicure and manicure sets; electrical 
apparatus for manicure and pedicure. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, cooking, refrigerating, 
drying and ventilating, and sanitary 
installations; lighting, water supply and 
sanitary installations; sanitary fittings; hot/cold 
water mixer fittings; showers; shower fittings; 
massage showers; brackets, tubes and tube 
connections adapted for the aforesaid 
showers; parts and replacement parts for the 
aforesaid goods; all goods included in this 
class. 

Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith not 
included in other classes; jewellery; precious 
stones; horological and chronometric 
instruments. 

Klasse:16 Paper and cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesive tapes for 
stationery and/or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); paper 
towels; plastic materials for packing (not 
included in other classes). 

Klasse:20 Furniture; mirrors; frames; goods, so far as 
included in this class, of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of 
plastics; glass mirrors; mirrors for interior 
decoration and bathroom mirrors; shaving 
mirrors; storage units for toilets; furniture for 
bathrooms and kitchens; non-metallic furniture 
casters; clothes hooks and coathooks, not of 
metal; clothes hangers; hooks, holders, rollers, 
rings, rods and rails for fastening curtains and 
roller blinds; all the aforesaid goods included in 
this class. 

Klasse:21 Accessories for washrooms and bathrooms, 
namely towel holders, bath tub handles, soap 
dispensers, soap dishes, dishes for soap, 
tooth mugs, toilet paper holders; household or 
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kitchen utensils and containers; combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); 
articles for cleaning purposes; steelwool; 
glassware; porcelain and earthenware not 
included in other classes. 

Klasse:24 Textiles and textile goods, included in this 
class; bed and table covers; curtains, drapes, 
blinds of textile or plastic; towels of textile. 

Klasse:26 Lace and embroidery; ribbons and braid; 
artificial flowers. 

Klasse:28 Games; toys; gymnastic and sporting articles, 
included in this class; decorations for 
christmas trees. 

Klasse:35 Retail trade services, also provided via the 
internet, teleshopping, catalogue mail order 
and wholesale services in relation to: 
pharmacy articles and housewares, metal 
goods, DIY articles, hobby requisites and craft 
supplies, electrical goods and electronics 
goods, clocks and watches, jewellery, 
stationery and writing utensils, office requisite, 
furnishings and decorative articles, toys, 
sporting goods. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149052 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201302629 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dune Holdings Ltd, 9 Hatton Street, GB-NW88PL 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:35 The bringing together, for the benefit of others, 

a variety of good, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods 
from a retail outlet store or from an Internet 
web site or via mail order or catalogues all 
specialising in clothing, footwear, headgear, 
fashion accessories and leather goods. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149069 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201302631 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

ICE-GRIP 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder 
Str. 9, DE-30165 HANNOVER, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Apparatus for locomotion by air or by water. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1149074 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201302632 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2013.01.10, CH, 638729 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:5 Pharmaceutical preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149076 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201302633 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

MnE21 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ulrich Bruhnke, Lindenstraße 28, DE-71139 EHINGEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Magnesium based alloy. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149081 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201302634 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.13, EE, M201200635 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Saku Õlletehase AS, Tallinna mnt. 2, Saku alevik, Saku 

vald, EE-75501 HARJUMAA, Estland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149084 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201302635 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.10.16, CH, 638734 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Invacare International SarL, Route de Cité-Ouest 2, 
CH-1196 GLAND, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:10 Breathing apparatus; oxygen concentrators, 

apparatus for administering liquid oxygen for 
medical purposes, apparatus for aerosol 
therapy, breathing apparatus for sleep therapy; 
apparatus for lung ventilation; support 
apparatus, lifting apparatus, transfer 
apparatus, hoisting apparatus, lifting straps 
and lifting frames, all for persons with a 
physical handicap, persons with reduced 
mobility and persons with a disability; lifting 
apparatus and bath, bed and toilet transfer 
apparatus for persons with a physical 
handicap, persons with reduced mobility and 
persons with a disability; safety jackets, 
harnesses and belts for persons with a 
physical handicap, persons with reduced 
mobility and persons with a disability; beds for 
medical use; water beds, air beds, adjustable 
back rests for beds; devices as part of beds for 
lifting and moving persons presenting a 
physical handicap, persons with reduced 
mobility and persons with a disability; corsets 
for medical use; mattresses for medical use; 
walking aids; crutches, walking frames, walker 
extension apparatus; extension apparatus, 
applicators for socks, stockings and tights, all 
for persons with a physical handicap, persons 
with reduced mobility and persons with a 
disability; shower stretchers for persons with a 
physical handicap, persons with reduced 
mobility and persons with a disability; 
rehabilitation, training and games equipment 
for persons with a physical handicap, persons 
with reduced mobility and persons with a 
disability; rehabilitation, training and games 
equipment in the form of elastic seats, chairs 
and ramps, elastic tunnels and rollers intended 
for persons with a physical handicap, persons 
with reduced mobility and persons with a 
disability; parts and components of all the 
aforesaid goods. 

Klasse:12 Vehicles for individuals with a physical 
disability or with limited mobility; wheel chairs; 
push wheelchairs, manual wheelchairs, 
wheelchairs for sports, wheelchairs for leisure, 
electric wheelchairs; electric propulsion units; 
electric control equipment for manual 
wheelchairs; electric motors and engines for 
vehicles; motorized scooters; electric tricycles 
and electric quadricycles for individuals with a 
physical disability or limited mobility; shower 
carts; parts and component parts of all the 
goods included in this class. 

Klasse:20 Furniture for persons with a physical handicap, 
persons with reduced mobility and persons 
with a disability; beds and accessories for 
beds, beds for home care, beds for institutions, 
hospital beds; bed railings, hooks, bedding 
frames, bedside tables, bins, bins for holding 
medical apparatus; mattresses; foam 
mattresses, air beds and water beds; bath 
seats, shower seats, shower seats on castors, 
lifting devices for toilets, shower boards for 

baths; hand rails and bars for toilets, 
bathrooms, bathtubs and showers; lift-out 
chairs; work seats for individuals with a 
physical disability or limited mobility; parts and 
component parts of all the goods included in 
this class. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149091 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201302636 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.15, EM, 010968006 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Omega Pharma Innovation & Development NV, 
Venecoweg 26, BE-9810 NAZARETH, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical products, including gastro-

intestinal preparations. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149122 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201302639 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.25, CH, 636791 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kaba AG, Mühlebühlstrasse 23, Kempten, CH-8623 
WETZIKON, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:6 Locks (other than electric), keys as well as 

parts and fittings for these goods; cashboxes 
(of metal), safety cashboxes, safes, bank 
vaults of metal, lock boxes of metal, non-
electric door closers, armored doors of metal. 

Klasse:9 Currency exchange and money distribution 
apparatus; electrically, electronically, 
acoustically and optically controlled keys as 
well as locking and security control devices; 
time recording apparatus; data processing 
apparatus and their parts, including 
peripherals; data media; software. 

Klasse:42 Development, updating, design, installation, 
maintenance and rental of software. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149162 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201302643 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.03, IT, PD2012C000361 
(540) Gjengivelse av merket: 

(546) Merket er 
et  

kombinert merke eller et rent figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark is composed of the wording BLACK REHARD 

in fancy characters placed under the stylized illustration 
of a flower presenting ovoid shaped elements like a 
circular edging. 

(730) Innehaver: 
 PR.I.MA SrL, Via Basso Acquar, 127/B, IT- VERONA, 

Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:18 Bags of leather; pouches; wristlet bags; 
handbags; shoulder bags; roll bags; Boston 
bags; men's bags of leather; beach bags; 
clutch bags; all purpose sports bags; waist 
bags; satchels; briefcases of leather; attaché 
cases; purses; wallets; pocket wallets; 
briefcases; document cases [leather goods]; 
bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging; school bags; tote bags; shopping 
bags; net bags for shopping; card cases 
[notecases]; vanity cases not fitted; key cases 
[leatherware]; knapsacks; rucksacks; 
backpacks; haversacks; garment bags for 
travel; luggage; travelling bags; travelling 
trunks; suitcases; unworked or semi-worked 
leather; imitation leather; fur-skins; umbrellas; 
parasols; walking sticks; collars for animals. 

Klasse:25 Clothing of leather; clothing of imitations of 
leather; jackets [clothing]; scarves; belts 
[clothing]; sashes for wear; leather belts 
[clothing]; belts made of imitation leather; 
leather wristbands; wristbands made of 
imitation leather; long jackets; overcoats; coats; 
anoraks; raincoats; waistcoats; jeans; trousers; 
skirts; track suits; bermuda shorts; cardigans; 
jerseys; pullovers; jerkins; half coats; blazers; 
overalls; shirts; blouses; blousons; shorts; polo 
shirts; T-shirts; sweatshirts; body shirts; suits; 
dresses; head bands; neck bands; sweat 
bands; wrist bands; vests; jumpers; neckties; 
neckerchiefs; sweaters; brassieres; singlets; 
corsets; petticoats; suspenders; leggings 
[trousers]; leggings [leg warmers]; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; bath robes; bathing 
suits; bathing caps; beachwear; pareus; 
swimwear; gloves [clothing]; muffs [clothing]; 
socks; stockings; tights; hosiery; pants; 
panties; underpants; underwear; clothing for 
babies; babies' pants [clothing]; leather shoes; 
shoes; sport shoes; boots; ski boots; sandals; 
slippers; hats; caps. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1149175 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201302645 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.03.21, DE, 30 2012 020 

898.3/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 trendwerk77 GmbH, Kaiserstr. 66, DE-45466 

MÜLHEIM AN DER RUHR, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Charging cables and chargers for mobile 
telephones, MP3 players and electronic 
agendas; earphones and microphones for 
mobile telephones, MP3 players and electronic 
agendas; docking stations for mobile 
telephones, MP3 players and electronic 
agendas; protective covers for mobile 
telephones, MP3 players and electronic 
agendas; protective plastic sheets made for 
mobile telephones, MP3 players and electronic 
agendas. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149288 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201302666 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ningbo Tingwei Electric Technology Co Ltd, Longshan 

Industrial Zone, Cixi City, CN-315311 NINGBO, 
ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Hair driers; radiators, electric; kettles, electric; 

electric water heaters; electric fans for 
personal use air conditioning apparatus; 
refrigerating appliances and installations; 
microwave ovens [cooking apparatus]; 
sterilized cupboard, water dispensers. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149309 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201302669 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.06, EM, 11020815 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Skydda Protecting People Europe AB, Karlsnäs 
industriområde, SE-52385 ULRICEHAMN, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Protection clothes for prevention of accidents, 

protection coats, protection waistcoats, boiler 
suits, protective work clothing (for protection 
against accident or injury). 

Klasse:25 Clothes, namely jackets, coats, trousers, 
shorts, shirts, blouses, sweaters, T-shirts, 
cardigans, pullovers, socks, hosiery, scarves, 
shoes and headgear. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.22 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

(111) Int.reg.nr: 1149355 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201302671 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.11, EM, 10866796 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vaillant GmbH, Berghauser Strasse 40, DE-42859 
REMSCHEID, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparatus and installations for electricity 

generation, namely fuel cells; physical, electric 
and electronic measuring, controlling and 
regulating apparatus, included in this class; 
apparatus and instruments for the conducting, 
switching, converting, storage, regulating and 
controlling of electricity; inverters; parts for 
constructing combined heat and power 
installations, namely fuel cells. 

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating and water supply; water heaters, in 
particular instantaneous water heaters, 
storage water heaters, combined central 
heating and service water heaters, heating 
boilers, burners and heat accumulator 
apparatus; solar installations (heating), heating 
boilers and burners; apparatus and 
installations for electricity generation, namely 
combined heat and power plants; parts for 
constructing combined heat and power 
installations, namely heat pumps, combined 
heat and power plants, fuel cell heating 
apparatus. 

Klasse:42 Engineering, in particular for development, 
planning, construction and monitoring of 
production and assembly; technical 
consultancy with regard to development and 
design of heat technology apparatus. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149358 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201302673 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of a black circle inside of which are 
three red arrows pointing to the top right quadrant of the 
circle; the color white appears in the background within the 
circle. 

(730) Innehaver: 
 Pitchfork Media Inc, 3371 West Fullerton Avenue, US-

IL60647 CHICAGO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:41 Entertainment services, namely providing 

information featuring photographic, audio, video 
and prose presentations featuring music 
recordings and performances and popular culture 
via a web site. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1149359 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201302674 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The applied mark is a word mark consisting of a fancy 
word "DELAFESS", executed in original font. 

(730) Innehaver: 
 Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennost'ju 20-y 

KORPUS, pom. 12, korp. 1, Apraksin Dvor, ul. Sadovaya 
28-30, RU-191011 ST. PETERSBURG, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:25 Wimples; bandanas [neckerchiefs]; underclothing; 

anti-sweat underwear; overalls; stuff jackets 
[clothing]; boas [necklets]; boots; breeches for 
wear; trousers; football boots; brassieres; collars 
[clothing]; detachable collars; shirt yokes; veils 
[clothing]; galoshes; neckties; ascots; leggings; 
gaiters; boot uppers; vests; singlets; hosiery; 
heels; pants; teddies [undergarments]; hoods 
[clothing]; hat frames [skeletons]; pocket squares; 
pockets for clothing; collar protectors; sun visors; 
tights; combinations [clothing]; wet suits for water-
skiing; bodices [lingerie]; suits; swimsuits; 
masquerade costumes; beach clothes; jackets 
[clothing]; fishing vests; liveries; camisoles; tee-
shirts; cuffs; short-sleeve shirts; mantillas; coats; 
furs [clothing]; mittens; miters [hats]; muffs 
[clothing]; footmuffs, not electrically heated; 
heelpieces for footwear; bibs, not of paper; fur 
stoles; ear muffs [clothing]; socks; footwear; bath 
sandals; beach shoes; sports shoes; clothing; 
paper clothing; outerclothing; ready-made 
clothing; motorists' clothing; cyclists' clothing; 
clothing for gymnastics; gabardines [clothing]; 
jerseys [clothing]; clothing of imitations of leather; 
clothing of leather; knitwear [clothing]; uniforms; 
fittings of metal for footwear; maniples; overcoats; 
parkas; pelerines; gloves [clothing]; pajamas; 
bathing drawers; scarfs; dresses; waterproof 
clothing; headbands [clothing]; garters; sock 
suspenders; stocking suspenders; ready-made 
linings [parts of clothing]; dress shields; soles for 
footwear; suspenders; lace boots; belts [clothing]; 
money belts [clothing]; layettes [clothing]; non-
slipping devices for footwear; pullovers; 
heelpieces for stockings; welts for footwear; 
chasubles; shirts; wooden shoes; sandals; saris; 
sweaters; footwear uppers; inner soles; togas; 
underpants; shoes; gymnastic shoes; slippers; 
turbans; headgear for wear; aprons [clothing]; 
dressing gowns; tips for footwear; shower caps; 
stockings; sweat-absorbent stockings; shawls; 
skull caps; bathing caps; sashes for wear; studs 
for football boots [shoes]; babies' pants [clothing]; 
gaiter straps; pelisses; esparto shoes or sandals; 
skirts; petticoats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149371 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201302675 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hacibekir Lokum ve Sekerli Mamuller Sanayi Anonim 

Sirketi, Istiklal Cad. No.127/6, TR- BEYOGLU 
ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:30 Coffee, cocoa, cocoa-based beverages; 

coffee-based beverages; chocolate-based 
beverages; macaroni, ravioli, pastry and 
bakery products; honey, propolis (bee glue) for 
human consumption; food flavorings other 
than essential oils, yeast, baking-powder, 
flour-milling products and salts for preserving 
foodstuffs, flour for food, semolina, starch for 
food; granulated sugar, cube sugar, powdered 
sugar; tea, iced tea; confectionery, chocolates, 
biscuits, crackers, waffles, chewing gum (not 
for medical purposes), ice cream, edible ices, 
cooking salt, cereals and cereal-based snack 
foods. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149376 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201302676 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.10.19, EM, 011280476 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kludi GmbH & Co KG, Am Vogelsang 31-33, DE-58706  
MENDEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Apparatus for water supply; bath fittings; water 

fittings for the use in kitchens. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

(111) Int.reg.nr: 1149385 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201302677 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.01, AT, AM 2873/2012 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kores Holding Zug AG, Baarerstrasse 112, CH-6302 
ZUG, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:2 Toner cartridges, filled, for printers and 

photocopiers; printing inks; filled ink-jet 
cartridges, cartridges and inks; filled laser-
printer cartridges; inks (toner). 

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
material, not included in other classes; carbon 
paper; binders and folders of cardboard and/or 
plastic; stationery, in particular markers, 
colored pencils, felt-tip pens and ballpoint 
pens; adhesives for stationery or household 
purposes; adhesive tapes and self-stick items, 
in particular adhesive notes, adherable flags; 
labels and adhesive labels; glue sticks and 
adhesive rollers; correcting rollers and 
correcting pens, correcting fluids; artists' 
materials; office requisites (except furniture), 
including inking and correction ribbons; 
stamps, stamping inks and stamp pads; 
staples and paper clips; instructional and 
teaching material (except apparatus). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149408 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201302682 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.30, FI, T201201392 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Normet International Ltd, Rothusstrasse 21, CH-6331 
HÜNENBERG, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 

or water; vehicles for use in underground 
mining, construction and tunnelling; mine cars 
and mine trucks with special equipments and 
devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and 
transportation; underground mining, 
construction and tunneling maintenance and 
utility vehicles; underground multi-purpose 
vehicles; vehicles with mobile underground 
working platforms. 

Klasse:37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149412 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302684 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.13, BX, 1251213 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Smart TV Alliance Inc, 2400 Camino Ramon, Suite 375, 
US-CA94583 RAMON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sounds or images; decoders; 
televisions, digital televisions; data processing 
apparatus, data processing computers; hardware; 
wireless communication apparatus; computer 
programs; software, software for interactive 
television. 

Klasse:38 Interactive telecommunication services; 
communications via a global network; providing 
user access to a global computer network; 
broadcasting of television and radio programs; 
broadcasting of interactive television and 
interactive radio programs; broadcasting of 
entertainment and infotainment programs; rental of 
apparatus for television broadcasting; providing an 
online platform for third parties to create and 
broadcast interactive television programs; 
operating an online platform to create and 
broadcast interactive television programs; 
provision of information, advisory and consultancy 
services relating to interactive telecommunications 
and interactive television broadcasting. 

Klasse:41 Interactive entertainment and infotainment 
services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1149413 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302685 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.13, BX, 1251212 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Smart TV Alliance Inc, 2400 Camino Ramon, Suite 375, 

US-CA94583 RAMON, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sounds or images; decoders; 
televisions, digital televisions; data processing 
apparatus, data processing computers; 
hardware; wireless communication apparatus; 
computer programs; software, software for 
interactive television. 

Klasse:38 Interactive telecommunication services; 
communications via a global network; 
providing user access to a global computer 
network; broadcasting of television and radio 
programs; broadcasting of interactive 
television and interactive radio programs; 
broadcasting of entertainment and 
infotainment programs; rental of apparatus for 
television broadcasting; providing an online 
platform for third parties to create and 
broadcast interactive television programs; 
operating an online platform to create and 
broadcast interactive television programs; 
provision of information, advisory and 
consultancy services relating to interactive 
telecommunications and interactive television 
broadcasting. 

Klasse:41 Interactive entertainment and infotainment 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149558 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201302711 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Chivasso BV, Edelgasstraat 101, NL-2718TE 

ZOETERMEER, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:24 Woven and hosiery fabric, as far as contained 
in class 24, textile wallcoverings, upholstery 
and decorative fabrics, bedcover and 
tablecloth, textile goods, namely textile fabric, 
curtains, drapes, roller blinds (roll-up curtains) 
from textiles, table (not paper) and bed linen, 
as far as contained in class 24. 

Klasse:27 Wallpaper, not from textile materials. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149559 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201302712 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Chivasso BV, Edelgasstraat 101, NL-2718TE 

ZOETERMEER, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:24 Woven and hosiery fabric, as far as contained 
in class 24, textile wallcoverings, upholstery 
and decorative fabrics, bedcover and 
tablecloth, textile goods, namely textile fabric, 
curtains, drapes, roller blinds (roll-up curtains) 
from textiles, table (not paper) and bed linen, 
as far as contained in class 24. 

Klasse:27 Wallpaper, not from textile materials. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

(111) Int.reg.nr: 1149561 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201302713 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.20, FR, 12/3928634 
(540) Gjengivelse av merket: 

L'homme idéal 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair 

lotions, deodorants, shower gels, shaving 
products, toilet utensils. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149846 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302855 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.31, RO, M 2012 03559 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC Domeniul Coroanei Segarcea SrL, Str. Dealul Viilor 

nr. 108, Segarcea, RO-205400 JUDETUL DOLJ, 
Romania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149847 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302856 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.31, RO, M 2012 03558 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC Domeniul Coroanei Segarcea SrL, Str. Dealul Viilor 

nr. 108, Segarcea, RO-205400 JUDETUL DOLJ, 
Romania 

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1149848 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302857 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.31, RO, M 2012 03560 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC Domeniul Coroanei Segarcea SrL, Str. Dealul Viilor 

nr. 108, Segarcea, RO-205400 JUDETUL DOLJ, 
Romania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149849 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302858 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.31, RO, M 2012 03566 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC Domeniul Coroanei Segarcea SrL, Str. Dealul Viilor 

nr. 108, Segarcea, RO-205400 JUDETUL DOLJ, 
Romania 

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1149850 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302859 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.31, RO, M 2012 03565 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC Domeniul Coroanei Segarcea SrL, Str. Dealul Viilor 

nr. 108, Segarcea, RO-205400 JUDETUL DOLJ, 
Romania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149851 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302860 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.31, RO,  M 2012 03564 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC Domeniul Coroanei Segarcea SrL, Str. Dealul Viilor 

nr. 108, Segarcea, RO-205400 JUDETUL DOLJ, 
Romania 

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1149852 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302861 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.31, RO, M 2012 03563 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC Domeniul Coroanei Segarcea SrL, Str. Dealul Viilor 

nr. 108, Segarcea, RO-205400 JUDETUL DOLJ, 
Romania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149853 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302862 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.31, RO, M 2012 03562 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC Domeniul Coroanei Segarcea SrL, Str. Dealul Viilor 

nr. 108, Segarcea, RO-205400 JUDETUL DOLJ, 
Romania 

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1149854 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302863 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.31, RO, M 2012 03561 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC Domeniul Coroanei Segarcea SrL, Str. Dealul Viilor 

nr. 108, Segarcea, RO-205400 JUDETUL DOLJ, 
Romania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149856 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201302864 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SC Domeniul Coroanei Segarcea SrL, Str. Dealul Viilor 
nr. 108, Segarcea, RO-205400 JUDETUL DOLJ, 
Romania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Wines. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149860 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201302865 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bureau Veritas Consumer Products Services Germany 

GmbH, Wilhelm-Hennemann-Str. 8, DE-19061 
SCHWERIN, Tyskland 

(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:7 Machine tools; electric apparatus for 
household and garden; automatic vending 
machines. 

Klasse:8 Hand tools and implements (hand operated) 
used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely weed hoe, hatchet, axe, saw, scythe; 
cutlery; side arms; razors. 

Klasse:9 Scientific, nautical, electric, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; apparatus and 
instruments for recording, reproducing, 
displaying, coding, decoding, transmitting, 
receiving, storing and processing audio and/or 
video signals and/or data; magnetic data 
carriers, recording discs; mechanisms for coin 
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; software, including security 
software and Internet applications. 

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

Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging, included in this class; 
printer's type; printing blocks. 

Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods 

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

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

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

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

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:26 Lace and embroidery, ribbons and braid; 

buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers. 

Klasse:28 Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles, not included in other classes; 
decorations for Christmas trees. 

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, 
edible ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

Klasse:31 Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt. 

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

Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers). 
Klasse:35 Business consultancy services relating to 

ecodesign, energy efficiency and CO2 
emissions. 

Klasse:42 Conducting chemical test procedures; testing 
and certification of consumer goods and other 
products; testing and certification of 
manufacturing and processing operations, 
manufacturing and processing procedures, 
and of materials and/or products fabricated 
therefrom; quality control services, namely 
awarding certificates for tested manufacturing 
and processing operations, manufacturing and 
processing procedures, and for materials 
and/or products fabricated therefrom; quality 
control, namely awarding certification marks 
and quality stamps, in particular for textile 
goods; material testing; development of 
guidelines for materials testing and goods 
manufacturing and processing; consultancy 
services relating to research in the field of 
environmental protection and ecology; 
conducting technical tests; providing of 
technical and scientific expertise and analysis 
for companies in the industry and in the 
consumer market. 

Klasse:45 Licensing of intellectual and industrial property 
rights. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149866 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201302869 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.12, IS, 1109/2012 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 
HAFNARFJORDUR, Island 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations and substances. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149867 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201302870 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Royal-Vostok Investments Ltd, 8 Kalypsous street, CY-
3101 LIMASSOL, Kypros 

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

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1149874 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201302873 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.08.21, CZ, 497622 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Cesky národní podnik sro, Melantrichova 970/17B, CZ-
11000 PRAHA 1, Den tsjekkiske republikk 

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

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

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

Klasse:35 Promotional activities, advertising, assistance 
in business management, business 
administration, office functions, wholesale and 
retail activities in th field of natural cosmetics, 
candles, toys, stationery, food and beverage, 
operating retail stores and department stores, 
e-commerce services, the bringing together of 
various goods (excluding the transport thereof) 
for third parties in order to enable consumers 
to conveniently view and purchase those 
products, intermediary business services in 
relation with products from classes 1 to 34. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149882 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201302875 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.29, EM, 011002441 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oenoforos AB, Box 24005, SE-10450 STOCKHOLM, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers). 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.20 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1149920 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201302879 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.12.21, FR, 123970694 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zodiac Automotive Division, 61 rue Pierre Curie, FR-
78370 PLAISIR, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Materials for dressings; bandages for 

dressings; surgical dressings; gauze for 
dressings; dressings; self-adhesive dressings; 
surgical and medical dressings; wound 
dressings; burn dressings; bandages; 
adhesives used in medicine; medical 
adhesives for dressing wounds; surgical cloth 
[tissues]; compresses; cotton for medical use; 
transdermic patches; patches for medical use. 

Klasse:10 Elastic bandages; medical devices; probes for 
medical use; patches incorporating sensors for 
measuring or monitoring of physiological signs, 
parameters and data in a subject; patches 
containing a probe for medical use. 

Klasse:17 Elastic threads not for textile use; rubber, 
guttapercha, gum, asbestos, mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials; flexible 
tubes, not of metal; rubber stoppers; packing 
(cushioning, stuffing) materials of rubber or 
plastics; plastic sheeting for agricultural use; 
foils of metal for insulating; insulating gloves, 
strips, fabrics or varnishes; artificial or 
synthetic resins (semi-finished goods); bags 
and sachets (envelopes, pouches) of rubber, 
for packaging; glass wool or fibers for 
insulation. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149933 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201302881 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.22, DE, 30 2012 036 

400.4/24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Norafin Industries (Germany) GmbH, Gewerbegebiet 
Nord 3, DE-09456 MILDENAU, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Personal protective equipment, safety 

workwear, fire and heat protective clothing, 
radiation protective clothing, NBC protective 
clothing, asbestos clothing protecting against 
fire, industrial safety footwear, footwear 
protecting against fire and radiation. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1149964 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201302883 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark is consisted of five English letters: "ROPAS". 

(730) Innehaver: 
 Zhejiang Ropas Radiator Co Ltd, Keqiao Ecological 

Industry Gathering Zone, Keyan Street, CN- 
SHAOXING, ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Igniting devices for internal combustion engines; 

handling apparatus for loading and unloading; 
finishing machines; kick starters for 
motorcycles; motors, other than for land 
vehicles; radiators [cooling] for motors and 
engines; automobile motor cooling radiators; 
automobile motor cooling water tanks; exhausts 
for motors and engines; automobile motor 
cooling fan clutch; pistons [parts of machines or 
engines]; condensing installations; machine 
wheelwork; heat exchangers [parts of 
machines]; bearings [parts of machines]; belts 
for machines; automobile maintenance 
equipment; agricultural machines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1149977 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201302884 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark is consisted of seven English letters 
"CHNBEHR". 

(730) Innehaver: 
 Zhejiang Bear Radiator Manufacturing Co Ltd, Room 

5108, Mingzhu Road, management committee, Binhai 
Park, Wenzhou Economical Development Zone, CN- 
ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:7 Automobile motor cooling radiators; automobile 

motor cooling water tanks; automobile motor 
cooling radiator pipes; automobile motor cooling 
fans; lubricating filters; air filters; pumps [machines]; 
shock absorber plungers [parts of machines]; 
expansion tanks [parts of machines]; radiators 
[cooling] for motors and engines. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  



internasjonale varemerkeregistreringer 2013.07.01 - 27/13

 

120 
 

(111) Int.reg.nr: 1149987 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201302886 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ndigo Business BV, Ferdinand Bolstraat 8, NL-5914XN 
VENLO, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Parts, fittings and peripherals for 

communication equipment, audio and video 
equipment, telephones and computers. 

Klasse:25 Gloves for use on electronic touchscreen 
products. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1150025 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201302894 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.23, IT, MI2012C001940 
(540) Gjengivelse av merket: 

SCAVOLINI 
(541) Merket er 

et  
ordmerke i standard font 

(730) Innehaver: 
 Scavolini SpA, Via Risara, 60/70-74/78, IT-61025 

MONTELABBATE (PU), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary 
purposes, in particular bathroom sanitary 
apparatus and installations, shower cubicles, 
sinks, basins, bath tubs, water closets, bidets, 
tap groups included; kitchen sinks and tap 
water faucets; electrical household appliances, 
refrigerators, freezers, deep freezers, ovens, 
cooktops, extractor hoods, electric coffee 
machines included; bathroom, kitchen and 
living room lighting apparatus. 

Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of 
plastics, in particular furniture, namely furniture 
for kitchens and modular kitchens, furniture for 
living rooms and modular living rooms, 
modular furniture, namely cupboards, cabinets 
for bowls and dishes, wall units, wall 
cupboards, cupboards with dish drainers 
inside, tables, chairs, stools, benches, racks, 
shelves, wardrobes, coat hangers, chests of 
drawers, tea trolley and dinner wagons 
included in this class; furniture for bathrooms, 
namely bathroom cabinets, shelves, stools; 
fixed towel dispensers, not of metal, bins, not 
of metal, clothes hooks not of metal; mirrors. 

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

paper holders, toilet brush holders, toothbrush 
holders, glass holders, towel holders, sponge 
holders, dustbins, garbage cans, clothes racks 
for drying, sponges, combs, brushes (except 
paintbrushes); accessories for the kitchen, 
namely non-electric cooking utensils, pots, 
cooking pot sets, cooking pots, frying pans, not 
electric kettles, non electric kitchen mixers, 
cooking skewers of metal, corkscrews, mixing 
spoons, spatulas, funnels, tea strainers, coffee 
pots, non-electric; hand operated coffee 
grinders; non-electric coffee makers; dish 
drainers; accessories for the kitchen and the 
living room, namely cups, eggcups, fruit cups, 
mugs, tea services, coffee services, non-
electric coffeepots, glass bowls, glass jars, 
jars, cookie jars, salad bowls, earthenware, 
saucepans, jugs, table plates, glasses, 
drinking glasses, crystal glassware, goblets, 
decanters, tankards, beer mugs, vases, flower 
pots, candelabra, trays for domestic purpose, 
majolica, porcelain ware, pottery, figurines 
(statuettes) of porcelain, ceramic, earthenware 
or glass. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1150050 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201302899 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.10.24, RU, 2012736901 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The applied designation is represented by a stylized image 
of a sphere rotating from left to right; letters "RU" are 
placed on one side of the sphere and "TV" on the opposite 
side; the letters are written in original font in latin; there is a 
stylized image of crystals placed inside the letters; the 
following images appear sequentially in result of the 
sphere's rotation: - sphere with the letters "RU"; - side face 
of the sphere with a partial view of the letters "U" and "T"; - 
backside of the sphere with the letters "TV"; and - side face 
of the sphere with a partial view of the letters "V" and "R"; 
The sphere's rotation slows down when the letters either 
"RU" or "TV" appears. 

(730) Innehaver: 
 Joint-Stock Company Music One, str.1, d.15, ul., Bolshaya 

Pionerskaya, RU-115054 MOSKVA, Russland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Photographic, cinematographic, optical apparatus 

and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers; sound recording discs; 
compact discs; DVDs and other digital recording 
media; computer software; sound recording 
carriers; sound recording strips; films, exposed; 
Video cassettes; electronic publications, 
downloadable; downloadable image files; 
downloadable music files; USB flash drives. 

Klasse:35 Advertising; publicity; advertising agencies; 
publicity agencies; demonstration of goods; opinion 
polling; commercial information and advice for 
consumers [consumer advice shop]; business 
information; transcription; systemization of 
information into computer databases; sales 
promotion for others; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
business management of performing artists; news 
clipping services; Publication of publicity texts; bill-
posting; outdoor advertising; dissemination of 
advertising matter; on-line advertising on a 
computer network; Television advertising; 
Television commercials; Organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; 
Organization of fashion shows for promotional 
purposes; Production of advertising films; rental of 
advertising time on communication media; publicity 
material rental; Publication of publicity texts. 

Klasse:38 Telecommunications; Television broadcasting; 
cable television broadcasting; electronic bulletin 
board services [telecommunications services]; 
Message sending. 

Klasse:41 Amusements; entertainment; sporting and cultural 
activities; videotaping; discotheque services; 
dubbing; entertainment information; Night clubs; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; Organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; arranging of 
beauty contests; operating lotteries; Organization 
of fashion shows for entertainment purposes; rental 
of sound recordings; recording studio services; 
news reporters services; Production of shows; 
Television entertainment; Production of radio and 
television programmes; videotape editing; 
arranging and conducting of concerts; Organization 
of competitions [education or entertainment]; 
videotape film production; film production, other 
than advertising films; rental of cine-films; rental of 
motion pictures; rental of videotapes; Photographic 
reporting; Publication of texts, other than publicity 
texts; party planning [entertainment]; subtitling; disc 
jockey services; ticket agency services 
[entertainment]; photography. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1150148 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201302915 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MNB AB, Persgatan 8C, SE-41658 GÖTEBORG, 
Sverige 

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

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

Klasse:9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, 
recording discs; CDs, DVDs and other digital 
recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 

Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not 
included in other classes; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric 
instruments. 

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

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:35 Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1150153 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201302918 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.25, EM, 011069457 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rücker GmbH, Egelser Strasse 111, DE-26605 

AURICH, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:29 Milk; milk products, in particular butter, 
cheese, cheese preparations, milk cream, 
yoghurts, curds, kefir, mixed milk beverages 
(milk predominating) and non-alcoholic 
components, powdered milk for food; eggs; 
food products, mainly consisting of skimmed 
milk and vegetable fat, with added salts and 
enzymes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1150156 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201302919 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Xiware Techno Logies Ltd, 3D Floor, Building #11, 

Futing Industrial Zone, Zhucun, Xincheng Community 
Guanlan, Bao'An District, CN- SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Bicycle lights; torches; miners' lamps; lighting 

apparatus and installations; ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes; safety lamps; 
lighters; diving lights; searchlights; lamps. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1150167 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201302920 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.09, EM, 010628006 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 XXXLutz Marken GmbH, Römerstr. 39, AT-4600 
WELS, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam 

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

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

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

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

Klasse:27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and 
other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile). 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1150178 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201302921 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.06, AU, 1494968 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nguyen Huu Luong, 9 Hoods Rd, AU-SA5000 
ADELAIDE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Sports supplements in this class; sports and 

performance foods, being food supplements for 
medical purposes; sports and performance 
foods, being health food supplements for 
persons with special dietary requirements; 
nutritional supplements; non-carbohydrate 
dietary supplements; health food supplements 
for persons with special dietary requirements; 
dietary protein supplements; dietary amino acid 
supplements; protein-based food preparations 
being dietetic supplements or nutritional 
additives; amino acid-based food preparations 
being dietetic supplements or nutritional 
additives; protein-based food preparations 
being bodybuilding or muscle-building dietary 
supplements; amino acid-based food 
preparations being bodybuilding or muscle-
building dietary supplements; mineral dietary 
supplements for humans; mineral food 
supplements; vitamins; vitamin supplements; 
vitamin preparations in the nature of food 
supplements; vitamin supplements for 
foodstuffs for human consumption; vitamin 
drinks; medicinal drinks; dietetic drinks adapted 
for medical purposes; mineral water for 
medicinal purposes; tonic water (medicated 
beverages). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1150193 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201302922 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.10.17, CY, 80986 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Royal-Vostok Investments Ltd, 8 Kalypsous street, CY-
3101 LIMASSOL, Kypros 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Vodka. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1150194 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201302923 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.10.17, CY, 80987 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Royal-Vostok Investments Ltd, 8 Kalypsous street, CY-
3101 LIMASSOL, Kypros 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:33 Vodka. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1150203 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201302924 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.08.01, EM, 011087327 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Soaps; perfumery goods; ethereal oils; 

cosmetics; hair lotions; preparations for 
conditioning, cleaning, dyeing, tinting, 
bleaching, fixing and shaping hair; dentifrices. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1150221 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201302927 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

Klasse:3 Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1150230 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201302930 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.09.24, CH, 635974 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ChromaCon AG, Technoparkstrasse 1, CH-8005 

ZÜRICH, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Chromatography apparatus for laboratory use. 
Klasse:11 Chromatography apparatus for industrial use. 
Klasse:42 Analytical laboratory services; chemical 

laboratory services; scientific laboratory 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1150238 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201302932 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.08.22, EM, 011134186 
(540) Gjengivelse av merket: 

7977 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park, 
IE- CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland 

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

pharmaceuticals for the treatment of hepatitis c; 
antivirals; pharmaceuticals for use in the 
treatment of infectious diseases; 
pharmaceuticals for the treatment of liver 
diseases. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1150255 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201302935 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.08, FI, T201200404 

2012.05.21, FI, T201201571 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Metsäliitto Coop, Revontulentie 6, FI-02100 ESBO, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks. 

Klasse:19 Paper and paperboard for use in building; 
timber and timber products; sawn timber, 
machined timber and planed timber; non-metal 
panels and boards for use in building and 
construction; plywood; laminated boards and 
panels of wood or wood-based materials; 
wooden poles for use in building and 
construction; impregnated timber and 
impregnated special building materials of 
wood; particle board and faced particle board. 

Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers, 
in particular holders, containers and 
dispensers for kitchen rolls, toilet paper, 
napkins, hand towels and air fresheners, also 
electronic and metallic; articles for cleaning 
purposes, in particular holders, containers and 
dispensers for soap, and towels and cloths for 
cleaning, waste bins and waste bins of metal 
(other than furniture). 

Klasse:35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; all 
aforementioned services in regard to paper 
and packaging solutions. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1150272 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201302937 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.12, IS, 1108/2012 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 
HAFNARFJORDUR, Island 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1150273 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201302938 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.12, IS, 1107/2012 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 
HAFNARFJORDUR, Island 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1150274 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201302939 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.12, IS, 1106/2012 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 
HAFNARFJORDUR, Island 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:5 Pharmaceutical preparations and substances. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1150275 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201302940 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er et  tre-dimensjonal 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 VODKA BELUGA 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 VODKA BELUGA 

(730) Innehaver: 
 Royal-Vostok Investments Ltd, 8 Kalypsous street, CY-

3101 LIMASSOL, Kypros 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:33 Vodka. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.21 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1150291 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201302942 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Faction Collective SA, CP 168, CH-1936 
VERBIER, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:18 Backpacks, purses, wallets, handbags, travel 

bags, sports bags, washers, handles and 
straps for poles, bags for ski boots. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear, T-shirts, casual 
shirts and tops with long and short sleeves, 
sweatshirts, hooded jackets and tracksuits, 
jackets, pullovers, shorts, jeans, casual 
clothing, ski wear particularly ski suits, ski 
pants, tapered trousers, ski jackets, 
skateboarding outfits, underwear, socks, belts, 
gloves, scarves, bandanas, beanies, 
headbands, hats, visors, caps, hoods and 
head coverings with visors, shoes, sandals, 
track shoes, boots, ski boots. 

Klasse:28 Sporting articles not included in other classes, 
particularly skis, skateboards, sporting 
accessories not included in other classes 
particularly ski bindings, ski covers; ski poles. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1150294 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201302945 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.30, FI, T201201388 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Normet International Ltd, Rothusstrasse 21, CH-6331 
HÜNENBERG, Sveits 

(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; 
incubators for eggs; automatic vending 
machines. 

Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water, vehicles for use in underground 
mining, construction and tunnelling; mine cars 
and mine trucks with special equipments and 
devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and 
transportation; underground mining, 
construction and tunneling maintenance and 
utility vehicles; underground multi-purpose 
vehicles; vehicles with mobile underground 
working platforms. 

Klasse:37 Building construction; repair; installation 
services. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1150295 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201302946 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.30, FI, T201201389 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Normet International Ltd, Rothusstrasse 21, CH-6331 
HÜNENBERG, Sveits 

(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; 
incubators for eggs; automatic vending 
machines. 

Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; vehicles for use in underground 
mining, construction and tunnelling; mine cars 
and mine trucks with special equipments and 
devices for material handling and for lifting, 
charging, scaling, spraying, haulage and 
transportation; underground mining, 
construction and tunneling maintenance and 
utility vehicles; underground multi-purpose 
vehicles; vehicles with mobile underground 
working platforms. 

Klasse:37 Building construction; repair; installation 
services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.24 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1150555 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201302993 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.07.25, EM, 011071107 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great 
Marlborough Street, GB-W1F7LP LONDON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:9 Mobile phones; mobile phones, smartphones, 

tablet computers or personal digital assistants; 
software and programs for mobile phones, 
smartphones, tablet computers (downloadable 
and non-downloadable); downloadable 
applications for smartphones and tablet 
computers. 

Klasse:41 Entertainment; provision of on-line 
entertainment; provision of computer and 
video games and computer and video game 
programmes from a computer database or via 
the Internet; electronic games services 
provided by means of the internet; electronic 
games services provided via smartphones and 
tablet computers; providing movies via 
communication by video game apparatus; 
providing movies via communication by mobile 
phones, smartphones and tablet computers; 
rental of computer games; online distribution of 
music, images or videos; game services 
provided on-line from a computer network; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; providing amusement arcade 
services; live performances; entertainment 
information. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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(111) Int.reg.nr: 1150567 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201302997 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.10.05, GB, 2637301 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Avon Products Inc, World Headquarters, 777 Third 

Avenue, US-NY10017 NEW YORK, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:18 Bags, handbags, clutch bags, tote bags, 
cases, holdalls, luggage tags of leather, 
suitcases, trunks, travelling bags; toiletry bags, 
make-up bags; backpacks; athletic bags, 
beach bags, duffel bags, gym bags, shopping 
bags; credit card cases; purses, pocket 
wallets; umbrellas. 

Klasse:25 Clothing; underclothing; lingerie; clothing for 
children; hosiery, tights, vests; sweaters, tank 
tops, dresses, skirts, trousers, sweat pants, 
sweat shirts, track suits, shirts, blouses, 
shorts, socks, T-shirts, headgear; swimwear 
and beachwear; pyjamas, nightdresses; 
jackets; bath robes, bath sandals and bath 
slippers; gloves, mittens; baseball caps, visors, 
hats; scarves; belts; footwear; slippers, boots 
and shoes, women's shoes, flip flops. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1150601 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201303003 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.27, DE, 30 2012 027 

570.2/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Katag AG, Stralsunder Strasse 5, DE-33605  
BIELEFELD, Tyskland 

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

for laundry use, cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; preparations for 
body and beauty care, soaps, perfumery, 
perfumes of all kinds, particularly perfume, eau 
de parfum, eau de toilette, deodorants for men 
and for animals, essential oils, hair lotions, 
shampoos and hair care products, cosmetics, 
cosmetic skin creams, lotions for cosmetic 
purposes, shaving preparations and shaving 
products, dentifrices, cosmetic preparations for 
bath; shoe polish. 

Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods 
manufactured or coated therewith (included in 
this class), jewellery, jewelry, fashion jewellery, 
precious stones, horological and chronometric 
instruments, watch bands, bracelets 
(jewellery). 

Klasse:18 Leather and leather imitations and goods 
made of these materials included in this class, 
bags, handbags, vanity cases, hip bags, 
briefcases, travelling bags and suitcases, 
traveling sets (leather goods), sports bags, 
backpacks, slings bags for carrying infants, 
beach bags, wallets, bags for campers, 
attache cases, boxes and boxes of leather or 
leather board, shopping bags, wallets (purse), 
hat boxes of leather, game bags, card holders 
(wallets), garment bags for travel, key cases 
(leather goods), school bags, shoulder straps, 
canes (walking sticks), bags with wheels, 
backpack (knapsack), shoulder strap, 
packaging bags (casings, pouches) of leather, 
tool bags of leather (empty); animal skins, 
hides; umbrellas and parasols; walking sticks. 

Klasse:24 Textiles and textile goods (included in this 
class), bed linen, bed and table covers, textile 
towels. 

Klasse:25 Clothing, footwear, headgear. 
Klasse:28 Games, toys, gymnastic and sporting articles 

not included in other classes, whether or not 
inflatable, especially balls, game rings, action 
figures, toy animals, dolls, playhouses, 
swimming rafts and tires, flotation devices, 
swim and surf boards, swimming and wading 
pool, swim fins, badminton rackets, squash 
rackets, table tennis rackets, tennis rackets, 
golf clubs, shuttlecocks, squash balls, table 
tennis balls, tennis balls, golf balls, bat cases, 
bags especially adapted for sports equipment, 
water wings, fitness equipment, gymnastic and 
sporting articles (in so far as included in this 
class), especially skates, inline skates and 
accessories, namely, protection pads, elbow 
and knee pads (included in this class), 
gymnastics equipment, including exercise balls 
and exercise bands, exercise equipment, knee 
and elbow guards (sports articles), scooters 
(children's vehicles), movement, muscle and 
balance training equipment, included in this 
class; Christmas trees of synthetic material; 
swimming belts. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.25 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1150691 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201303018 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

OX4D 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hamilton & Last Holding BV, Hinlopenlaan 5, NL-
1411JP NAARDEN, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
Klasse:3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; 

hair lotions. 
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear, belts (clothing). 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2013.06.26 

(450) Kunngjøringsdato:  2013.07.01 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
(111) Reg.nr.: 269734 
(210) Søknadsnr.: 201210974 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2013.03.11 

(540) Gjengivelse av merket 

BELVIQ 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 
 

Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter; salg av karbonkvoter til bedrifter.  

Klasse:36 Megling av karbonkvoter; informasjon og 
rådgivning til bedrifter vedrørende 
karbonkvoter. 

 

(730) Innehaver: 
 YERBA MATE NORGE SINDRE HEGNA, Laura 

Gundersensgate 3, 0168 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere Brühlstrasse 4, 

CH-4800 ZOFINGEN, Sveits 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.06.11 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 269726 
(210) Søknadsnr.: 201202574 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2013.03.11 

(540) Gjengivelse av merket 

SKYPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 
 

Klasse:9 Programmeringsgrensesnitt (API) for 
datasoftware som tilrettelegger for online 
tjenester for sosiale nettverk, tjenester for 
bygging av sosiale nettverk og som muliggjør 
datagjenfinning, -opplasting, -nedlasting, -
tilgang og -administrasjon; datasoftware for 
muliggjøring av opplasting, nedlasting, tilgang, 
publisering, visning, merking , blogging, 
streaming, lenking, deling eller på annen måte 
å tilveiebringe elektroniske medier eller 
informasjon via data- og 
kommunikasjonsnettverk; 
telekommunikasjonsprodukter, nemlig, 
hardware og software for mottak, konvertering, 
overføring, streaming og gjennomgang av lyd, 
video, grafikk, bilder, data og informasjon 
innspilt på digitale videoopptakere; nedlastbar 
datasoftware for drift og betjening av 
telekommunikasjonsprodukter; nedlastbar 
datasoftware i form av en mobilapplikasjon for 
drift og betjening av 
telekommunikasjonsprodukter; nedlastbare 
dataprogrammer for spilling av dataspill og 
videospill over internett; hardware og 
kommunikasjonssoftware for bruk ved 
sammenkobling av telekommunikasjonsutstyr, 
telefoner, datamaskiner, kablede og trådløse 
datanettverk; hardware for telekommunikasjon 
for sammenkobling av enheter via 
hjemmetelefon og elektrisk kabling, nemlig 
datanettverkhuber, servere, set-top-bokser 
(STB), svitsjer og rutere utviklet for å 
tilveiebringe stemme-over-
internettprotokollkommunikasjon (VOIP-
kommunikasjon) i hjemmet. 

Klasse:16 Gavekort, trykte gavebevis; forhåndsbetalte, 
ikke-magnetisk kodede betalingskort som 
tillater brukerne å overføre økonomisk verdi 
online via detaljhandelsdatanettverk og for 
online kjøp av digitalmediainnhold via 
datanettverk, kommunikasjonsnettverk og det 
globale informasjonsnettverket. 

Klasse:35 Tilveiebringelse av online databaser og online 
søkbare databaser innen feltet 
rubrikkannonser; drift av online 
markedsplasser for selgere av varer og/eller 
tjenester; detaljhandelstjenester med 
datasoftware levert via internett og andre 
datanettverk og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; 
detaljhandelstjenester med datasoftware for 
bruk på håndholdte, mobile, digitale, 
elektroniske enheter og annen 
forbrukerelektronikk; detaljhandelstjenester 
med digitalt medieinnhold. 

Klasse:36 Utstedelse av verdikort (stored value cards) for 
bruk som virtuell valuta. 

Klasse:38 Telekommunikasjons- og 
kringkastingskommunikasjonstjenester, nemlig 
overføring og streaming av lydinnhold, visuelt 
og audio-visuelt innhold via datanettverk, 
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kommunikasjonsnettverk og det globale 
informasjonsnettverket; tilveiebringelse av 
online chatterom, oppslagstavler og fora for 
kommunikasjon mellom brukere om temaer av 
allmenn interesse; tilveiebringelse av tilgang til 
elektroniske databaser innen områdene sosial 
nettverksbygging, sosial introduksjon og 
stevnemøter; bruker-til-bruker/maskin-til-
maskin (peer-to-peer) bildedelingtjenester, 
nemlig elektronisk overføring av digitale 
bildefiler mellom internettbrukere; levering av 
digitale medier, nemlig forhåndsinnspilt digital 
lyd, video- og dataopptak med musikk, tekst, 
video, spill, komedie, drama, action, eventyr 
eller animasjon ved hjelp av elektronisk 
overføring; telekommunikasjonstjenester 
tilbudt via kontantkort for telefon; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av avanserte oppringnings- og 
samtalefunksjoner, nemlig endring av 
brukeridentifikasjon, innspilling av samtaler, 
endring av stemme og fremtoning over telefon; 
tjenester for elektronisk post og elektroniske 
meldinger; levering av personlig tilpassede 
gratulasjonskort til andre via elektronisk post; 
levering av personlig tilpassede hilsener via 
datanettverk, kommunikasjonsnettverk og det 
globale informasjonsnettverket. 

Klasse:41 Tilveiebringelse av online informasjon innen 
områdene underholdning, fjernsyn, filmer, 
kjendiser, sport, spill, musikk, trening(fitness) 
og nyheter vedrørende aktuelle hendelser; 
online dagbøker og journaler, nemlig blogger 
som inneholder brukerdefinert innhold innen 
områdene kommentarer om sosiale forhold, 
kulturelle forhold og politiske nyheter; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig 
publisering av digitale medier i form av 
elektroniske tidsskrifter og magasiner via 
globale data- og kommunikasjonsnettverk 
innen områdene kommentarer om sosiale 
forhold, kulturelle forhold og politiske nyheter; 
underholdningstjenester, nemlig tilby 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare, 
interaktive flerspiller- og enspillerspill som 
spilles via globale data- og 
kommunikasjonsnettverk. 

Klasse:42 Tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
softwareapplikasjoner for rubrikkannonser, 
virtuelt samfunn, sosial nettverksbygging, 
deling av bilder og overføring av fotografiske 
bilder; datatjenester, nemlig opprettelse av 
online, virtuelle samfunn slik at registrerte 
brukere kan organisere grupper og 
arrangementer, delta i diskusjoner og 
engasjere seg i sosiale nettverk, forretnings- 
og fellesskapsnettverk; tilby midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar software for mottak, visning, 
lagring, organisering og deling med andre 
brukere av dokumenter, lyder, musikk, videoer, 
fotografier, tegninger, bilder og data som er 
elektronisk lagret; datatjenester, nemlig 
vertskapstjenester for (hosting av) online 
nettfasiliteter og -ressurser for andre for 
organisering og gjennomføring av møter, 
arrangementer og interaktive diskusjoner via 
kommunikasjonsnettverk; 
applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP-
tjenester), nemlig vertskapstjenester for 
(hosting av) andres softwareapplikasjoner; 
applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP-
tjenester) vedrørende software som muliggjør 
eller forenkler opplasting, nedlasting, 
streaming, oppslag, visning, blogging, lenking 
og deling av lyd- og bilde-/videoinnhold, 
fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; 
tilveiebringelse av en online nettverkstjeneste 
som gjør det mulig for brukere å overføre 

personlige identitetsdata til, og dele personlige 
identitetsdata med og mellom flere nettsteder; 
tilveiebringelse av et nettsted med teknologi 
som setter online brukere i stand til å opprette 
personlige profiler med informasjon om sosiale 
nettverk og til å overføre og dele slik 
informasjon mellom flere nettsteder; 
datatjenester, nemlig opprettelse av registre 
over informasjon, nettsteder og andre 
ressurser tilgjengelige på datanettverk; tilby 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
softwareapplikasjoner for muliggjøring av, 
tilrettelegging for eller forbedring av sosial 
nettverksbygging, opprettelse av et virtuelt 
samfunn, og overføring av lyd, video, 
fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; 
datatjenester i form av spesialtilpassede 
nettsider med brukerdefinert eller spesifisert 
informasjon, personlige profiler, lyd- og 
videoinnhold, fotografiske bilder, tekst, grafikk 
og data; bruker-til-nettleser/maskin-til-nettleser 
(peer-to-browser) bildedelingstjenester, 
nemlig, tilveiebringelse av en nettsted med 
teknologi som setter brukere i stand til å laste 
opp, vise og laste ned digitale bilder; 
tilveiebringelse av et nettsted med teknologi 
som setter brukere i stand til å laste opp og 
dele video, bilder, tekst, grafikk og data; 
opprettelse og vedlikehold av blogger for 
andre; tilveiebringelse av en 
vertskapsplattform (webhostingplattform) for 
bruk av ikke-nedlastbar software til 
muliggjøring, forenkling eller forbedring av 
interaktive flerspiller- og enspillerspill for 
tredjeparter; elektronisk lagring av filer og 
dokumenter for andre. 

Klasse:45 Online, sosiale nettverksbyggingstjenester 
tilveiebrakt gjennom et fellesskapsnettsted; 
tilveiebringelse av online databaser og online, 
søkbare databaser innen området sosial 
nettverksbygging; tjenester for sosial 
introduksjon, nettverksbygging og 
stevnemøter; tilby sosiale tjenester og 
informasjon innen området personlig utvikling, 
nemlig selvutviklings-, selvrealiserings-, 
veldedighets-, filantropi-, frivillighets, 
offentlighets- og fellesskapstjenester, samt 
humanitære aktiviteter; 
identifikasjonsverifiseringstjenester, nemlig, 
tilby autentifisering av personlig 
identifikasjonsinformasjon. 

(730) Innehaver: 
 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, US-

WA98052-6399 REDMOND, USA 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 British Sky Broadcasting Ltd, Grant Way, GB-TW75QD 

ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia 
 
British Sky Broadcasting Group Plc, Grant Way, GB-
TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia 
 
Sky IP International Ltd, Grant Way, GB-TW75QD 
ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia 

 Innsigers fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.06.11 
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(111) Reg.nr.: 269817 
(210) Søknadsnr.: 201213546 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2013.03.18 

(540) Gjengivelse av merket 

ASTANI 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 
 

Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. 
 

(730) Innehaver: 
 WIIG WINE AS, Strandgata 15 A, 4307 SANDNES, 

Norge 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 
SANDNES, Norge 

 Innsiger: 
 CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI, Piazza 

Roma 10, IT-14100 ASTI, Italia 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.06.12 
  

 
(111) Reg.nr.: 269788 
(210) Søknadsnr.: 201213137 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2013.03.18 

(540) Gjengivelse av merket 

AXCEL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 
 

Klasse:5 Kjemiske reagenser for medisinsk bruk og 
kjemiske reagenser for medisinsk diagnostisk 
bruk. 

Klasse:10 Analyseapparater for klinisk kjemi og deler, 
komponenter og tilbehør, samtlige for 
medisinsk og medisinsk diagnostisk bruk. 

 

(730) Innehaver: 
 Alfa Wassermann Inc, 4 Henderson Drive, US-NJ07006 

WEST CALDWELL, USA 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

 Innsiger: 
 Beckman Coulter Inc, 250 South Kraemer Blvd., US-

CA92821 BREA, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.06.17 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
(111) Reg.nr.: 255596 
(210) Søknadsnr.: 200708932 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
  
2010.05.31 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
 9  Batterier.   

(730) Innehaver: 
 Johnson Controls Technology Co, 915 East 32nd 

Street, MI49423 HOLLAND, US 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Exide Technologies, 13000 Deerfield Parkway, Building 

200, GA30004 ALPHARETTA, US 
 Innsigers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, NO 
 Innsigelse inndag: 
 2010.07.30 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267919 
(210) Søknadsnr.: 201207935 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2012.11.05 

(540) Gjengivelse av merket 

AGILITY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 
 

Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved 
ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; tilveiebringelsestjenester for 
andre (kjøp av varer og tjenester for andre 
bedrifter); tilveiebringelse av kontrakter (for 
andre); prosjektadministrasjon; rådgivnings-, 
konsulent-, administrasjons- og 
informasjonsvirksomhet relatert til alle 
forannevnte tjenester. 

Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; 
konstruksjonsvirksomhet; utleie av 
konstruksjonsutstyr; prosjektadministrasjon; 
rådgivnings-, konsulent-, administrasjons- og 
informasjonsvirksomhet relatert til alle 
forannevnte tjenester. 

Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell 
analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; 
konstruksjon design og forskningsvirksomhet; 
arkitekt- og ingeniørvirksomhet; 
prosjektadministrasjon; rådgivnings-, 
konsulent-, administrasjons- og 
informasjonsvirksomhet relatert til alle 
forannevnte tjenester. 

(730) Innehaver: 
 Agility Public Warehousing Company K.S.C, P.O.Box 

25418, KW-13115 SAFAT, Kuwait 
(750) Innehavers fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

 Innsiger: 
 Agility Group AS, Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 

0116 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.02.04 
 Resultat: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  



endringer i varefortegnelse 2013.07.01 - 27/13

 

134 
 

Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale 
varemerkeregistreringer 
 
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller 
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge. 
 
(111) Reg.nr.: 260489 
(210) Søknadsnr.: 201013255 
(151) Reg.dato: 2011.06.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.12.17 

(220) Inndato: 2010.12.17 
(540) Gjengivelse 

av merket: 
 

NX 
(541) Merket er et  ordmerke 
(730) Fullmektig:  
 A/S af 10/5 1956, Sadolinsgade 126, 5230 ODENSE M, 

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

OSLO, NO 
(511) Vare-/tjenestefortegnelse: 
Klasse:10 Inkontinenslakener. 
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer (ikke opptatt i andre 

klasser), herunder belagte tekstiler til tekstilbruk; 
senge- og bordtepper. 

 

(450) Kunngjort 
dato: 

   
2013.07.01 
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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. 
 
(210) Søknadsnr.: 201302447 
(730) Søker: Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan 

15, SE-17154 SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 

Majorstua   , 0306 OSLO, Norge 
   
 
 
(210) Søknadsnr.: 201303771 
(730) Søker: The North Alliance AS, c/o Thomas 

Høgebøl, Ankerveien 14 C, 0782 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 
OSLO, Norge 

   
 
 
(210) Søknadsnr.: 201303772 
(730) Søker: The North Alliance AS, c/o Thomas 

Høgebøl, Ankerveien 14 C, 0782 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 
OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 114252 
(210) Søknadsnr.: 19801270 
(730) Innehaver: LISA Lange International SarL, 1, rue 

Hans-Fries, CH-1700 FRIBOURG, 
Sveits 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 114354 
(210) Søknadsnr.: 19820068 
(730) Innehaver: Countess Mara, Inc., 417 Fifth Avenue, 

11th Floor, US-NY10016 NEW YORK, 
USA 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 122988 
(210) Søknadsnr.: 19850135 
(730) Innehaver: Taittinger Compagnie Commerciale et 

Viticole Champenoise, 9, place Saint-
Nicaise, FR-51100 REIMS, Frankrike 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 123276 
(210) Søknadsnr.: 19850360 
(730) Innehaver: Taittinger Compagnie Commerciale et 

Viticole Champenoise, 9, place Saint-
Nicaise, FR-51100 REIMS, Frankrike 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 127979 
(210) Søknadsnr.: 19862090 
(730) Innehaver: Taittinger Compagnie Commerciale et 

Viticole Champenoise, 9, place Saint-
Nicaise, FR-51100 REIMS, Frankrike 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 135607 
(210) Søknadsnr.: 19875039 
(730) Innehaver: SPBI, Parc d'Activités de L'Eraudière, 

FR-85170 DOMPIERRE SUR YON, 
Frankrike 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 157761 
(210) Søknadsnr.: 19915359 
(730) Innehaver: TAT, 25, rue de la Milletière, FR-37100 

TOURS, Frankrike 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 157827 
(210) Søknadsnr.: 19921270 
(730) Innehaver: Visotec Arlux, La Pentecote, BP 109, 

FR-44703 ORVAULT CEDEX, Frankrike
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 

0123 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 158568 
(210) Søknadsnr.: 19914038 
(730) Innehaver: Fosroc International Ltd, 4th Floor, 40A 

Dover Street, GB-W1S4NW LONDON, 
Storbritannia 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 159253 
(210) Søknadsnr.: 19922126 
(730) Innehaver: Adisseo France S.A.S., Antony Parc 2, 

10 Place du Général de Gaulle, FR-
92160 ANTONY, Frankrike 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 160456 
(210) Søknadsnr.: 19925009 
(730) Innehaver: Smiths Medical ASD Inc, 10 Bowman 

Drive, US-NH03431 KEENE, USA 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
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(111) Reg.nr.: 160457 
(210) Søknadsnr.: 19925010 
(730) Innehaver: Smiths Medical ASD Inc, 10 Bowman 

Drive, US-NH03431 KEENE, USA 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 160458 
(210) Søknadsnr.: 19925011 
(730) Innehaver: Smiths Medical ASD Inc, 10 Bowman 

Drive, US-NH03431 KEENE, USA 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 172936 
(210) Søknadsnr.: 19944376 
(730) Innehaver: Explorer AB, Box 27084, SE-10251 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 
OSLO, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 175565 
(210) Søknadsnr.: 19952016 
(730) Innehaver: Alere AS, Nils Hansensv 4, 0611 OSLO, 

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

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 184643 
(210) Søknadsnr.: 19964318 
(730) Innehaver: Bolsius International BV, Kerkendijk 126 

, NL-5482KK SCHIJNDEL, Nederland 
(740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 

0123 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 203733 
(210) Søknadsnr.: 200003218 
(730) Innehaver: Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-

70327 STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 204839 
(210) Søknadsnr.: 200000141 
(730) Innehaver: Alere AS, Nils Hansensv 4, 0611 OSLO, 

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

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 204840 
(210) Søknadsnr.: 200000142 
(730) Innehaver: Alere AS, Nils Hansensv 4, 0611 OSLO, 

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

0125 OSLO, Norge 
   
 
 

(111) Reg.nr.: 207075 
(210) Søknadsnr.: 200007045 
(730) Innehaver: Massachusetts Financial Services Co, 

111 Huntington Avenue, US-MA 02199 
BOSTON, USA 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 214230 
(210) Søknadsnr.: 200100633 
(730) Innehaver: Artisan Partners Holdings LP, 875 East 

Wisconsin Avenue, Suite 800, US-
WI53202 MILWAUKEE, USA 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 218093 
(210) Søknadsnr.: 200209068 
(730) Innehaver: Helsedirektoratet, Trondheim, Avd. 

standarisering, Postboks 6285 Sluppen, 
7489 TRONDHEIM, Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 219361 
(210) Søknadsnr.: 200210313 
(730) Innehaver: Alpargatas SA, Av. Doutor Cardoso de 

Melo,1336, Vila Olimpia, BR-04548-004 
SÃO PAULO, SP, Brasil 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 219373 
(210) Søknadsnr.: 200210348 
(730) Innehaver: Bergene Holm AS, Postboks 2060 

Stubberød, 3255 LARVIK, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 219462 
(210) Søknadsnr.: 200113377 
(730) Innehaver: Infosys Ltd, Plot nr. 44, Electronics City, 

Hosur Road, IN-561229 BANGALORE, 
KARNATAKA, India 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 220089 
(210) Søknadsnr.: 200300283 
(730) Innehaver: Red & White AS, Dølasletta 7, 3408 

TRANBY, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 220090 
(210) Søknadsnr.: 200300284 
(730) Innehaver: Red & White AS, Dølasletta 7, 3408 

TRANBY, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 220091 
(210) Søknadsnr.: 200300286 
(730) Innehaver: Red & White AS, Dølasletta 7, 3408 

TRANBY, Norge 
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(111) Reg.nr.: 220470 
(210) Søknadsnr.: 200210891 
(730) Innehaver: AFFA International AS, Postboks 552 

Økern, 0512 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 221751 
(210) Søknadsnr.: 200305977 
(730) Innehaver: Normark Suomi OY, Pl 39, FI-40321 

JYVÄSKYLÄ, Finland 
(740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 228764 
(210) Søknadsnr.: 200409556 
(730) Innehaver: Massachusetts Financial Services Co, 

111 Huntington Avenue, US-MA 02199 
BOSTON, USA 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 228889 
(210) Søknadsnr.: 200411097 
(730) Innehaver: Taittinger Compagnie Commerciale et 

Viticole Champenoise, 9, place Saint-
Nicaise, FR-51100 REIMS, Frankrike 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 231053 
(210) Søknadsnr.: 200504044 
(730) Innehaver: Power Clean Norge AS, Vikelvfaret 4 F, 

7054 RANHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 

Vika, 0110 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 231601 
(210) Søknadsnr.: 200503477 
(730) Innehaver: Cubus AS, Postboks 254, 1377 

BILLINGSTAD, Norge 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 

Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 233361 
(210) Søknadsnr.: 200502100 
(730) Innehaver: FUJIFILM Corp, 26-30, Nishiazabu 2-

chome, Minato-ku, JP- TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 

4302 SANDNES, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 234155 
(210) Søknadsnr.: 200513683 
(730) Innehaver: Explorer AB, Box 27084, SE-10251 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 
OSLO, Norge 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 23549 
(210) Søknadsnr.: 27827 
(730) Innehaver: Harris Tweed Authority, The Town Hall 

2 Cromwell Street, GB-HS12DB 
STORNOWAY, Storbritannia 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 251977 
(210) Søknadsnr.: 200900215 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 251978 
(210) Søknadsnr.: 200900216 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 251979 
(210) Søknadsnr.: 200900217 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 251980 
(210) Søknadsnr.: 200900218 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 251981 
(210) Søknadsnr.: 200900219 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 251982 
(210) Søknadsnr.: 200900220 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 
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(111) Reg.nr.: 251983 
(210) Søknadsnr.: 200900221 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 253794 
(210) Søknadsnr.: 200906174 
(730) Innehaver: Mittet AS, Kvasnesvegen 2, 6037 

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

Vika, 0110 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 254092 
(210) Søknadsnr.: 200901049 
(730) Innehaver: FMT Industrieholding GmbH, Linzer 

Strasse 275, AT-4600 WELS, Østerrike 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 255299 
(210) Søknadsnr.: 201000643 
(730) Innehaver: Rybo Balans, c/o Tjoflaat AS, Tjoflot, 

5734 VALLAVIK, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 255494 
(210) Søknadsnr.: 201000974 
(730) Innehaver: Aveqia AB, Tulegatan 11, SE-11353 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, 

Box 45088, SE-10430 STOCKHOLM, 
Sverige 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 255495 
(210) Søknadsnr.: 201000975 
(730) Innehaver: Aveqia AB, Tulegatan 11, SE-11353 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, 

Box 45088, SE-10430 STOCKHOLM, 
Sverige 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 259949 
(210) Søknadsnr.: 201012751 
(730) Innehaver: Markup AS, Postboks 1769 Vika, 0122 

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

Vika, 0110 OSLO, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 264507 
(210) Søknadsnr.: 201007217 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 

(111) Reg.nr.: 264508 
(210) Søknadsnr.: 201007221 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 264509 
(210) Søknadsnr.: 201007220 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 264510 
(210) Søknadsnr.: 201007223 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 264512 
(210) Søknadsnr.: 201007225 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 264513 
(210) Søknadsnr.: 201007230 
(730) Innehaver: The Tolkien Estate Ltd, Prama House, 

267 Banbury Road, GB-OX27HT 
OXFORD, Storbritannia 

(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
(111) Reg.nr.: 270848 
(210) Søknadsnr.: 201207204 
(730) Innehaver: Holli Mølle AS, Lyserenveien 566, 1820 

SPYDEBERG, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 270932 
(210) Søknadsnr.: 201302517 
(730) Innehaver: Anders Torgrim Høibø, Nyhussvingen 

28, 3810 GVARV, Norge 
   
 
 
(111) Reg.nr.: 271161 
(210) Søknadsnr.: 201302546 
(730) Innehaver: Jaxa AS, Postboks 201, 1300 

SANDVIKA, Norge 
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(111) Reg.nr.: 31285 
(210) Søknadsnr.: 37196 
(730) Innehaver: DURAN Group GmbH, Otto-Schott-

Strasse 21, DE-97877 WERTHEIM, 
Tyskland 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 42231 
(210) Søknadsnr.: 52352 
(730) Innehaver: The Drambuie Liqueur Company Ltd, 

Springburn Bond, Carlisle Street, GB-
G211EQ GLASGOW, Storbritannia 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 42514 
(210) Søknadsnr.: 52351 
(730) Innehaver: The Drambuie Liqueur Company Ltd, 

Springburn Bond, Carlisle Street, GB-
G211EQ GLASGOW, Storbritannia 

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

   
 
 
(111) Reg.nr.: 44238 
(210) Søknadsnr.: 54862 
(730) Innehaver: Beam Inc UK Ltd, Prewetts Mill, 

Worthing Road, GB-RH121ST 
HORSHAM, WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 
0125 OSLO, Norge 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
(210) Søknadsnr.: 201008227 
(730) Søker: Maestro Soft AS, Postboks 403 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 

471 Sentrum, 0105 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201008228 
(730) Søker: Maestro Soft AS, Postboks 403 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 

471 Sentrum, 0105 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201008229 
(730) Søker: Maestro Soft AS, Postboks 403 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 

471 Sentrum, 0105 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201008230 
(730) Søker: Maestro Soft AS, Postboks 403 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 

471 Sentrum, 0105 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201008232 
(730) Søker: Maestro Soft AS, Postboks 403 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 

471 Sentrum, 0105 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201008233 
(730) Søker: Maestro Soft AS, Postboks 403 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 

471 Sentrum, 0105 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201008234 
(730) Søker: Maestro Soft AS, Postboks 403 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 

471 Sentrum, 0105 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201207937 
(730) Søker: Maestro Soft AS, Postboks 403 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 

471 Sentrum, 0105 OSLO, Norge 
   
 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201210968 
(730) Søker: Bringwell Norge AS, Knut Askers 

vei 26, 1383 ASKER, Norge 
(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 

Consultants AS, Oscarsgate 20, 
0352 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201214156 
(730) Søker: BigBank AS Sverige Filial, Box 

49086, SE-10028 STOCKHOLM, 
Sverige 

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

   
 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201303771 
(730) Søker: The North Alliance AS, c/o Thomas 

Høgebøl, Ankerveien 14 C, 0782 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Oscarsgate 20, 
0352 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201303772 
(730) Søker: The North Alliance AS, c/o Thomas 

Høgebøl, Ankerveien 14 C, 0782 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: Protector Intellectual Property 
Consultants AS, Oscarsgate 20, 
0352 OSLO, Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 124196 
(210) Søknadsnr.: 19820100 
(730) Innehaver: VBG GROUP TRUCK 

EQUIPMENTGmbH, 
Oberschlesienstrasse 15, DE-
47807 KREFELD, Tyskland 

(740) Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, SE-
20071 MALMÖ, Sverige 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 157470 
(210) Søknadsnr.: 19911688 
(730) Innehaver: Omron CORP, 801, Minamifudodo-

cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-
dori, Shimogyo-ku, Kyoto, JP-, 
Japan 

(740) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 
171, 4302 SANDNES, Norge 
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(111) Reg.nr.: 157602 
(210) Søknadsnr.: 19912680 
(730) Innehaver: GE Healthcare AS, Postboks 4220, 

Nydalen, 0401 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, 
Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 157827 
(210) Søknadsnr.: 19921270 
(730) Innehaver: Visotec Arlux, La Pentecote, BP 

109, FR-44703 ORVAULT CEDEX, 
Frankrike 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 158573 
(210) Søknadsnr.: 19915390 
(730) Innehaver: GE Healthcare Ltd, Amersham 

Place, GB-HP79NA LITTLE 
CHALFONT,BUCKINGHAMSHIRE, 
Storbritannia 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 158735 
(210) Søknadsnr.: 19923163 
(730) Innehaver: PPG Industries Ohio Inc, 3800 

West 143rd Street, US-OH44111 
CLEVELAND, USA 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 159253 
(210) Søknadsnr.: 19922126 
(730) Innehaver: Adisseo France S.A.S., Antony 

Parc 2, 10 Place du Général de 
Gaulle, FR-92160 ANTONY, 
Frankrike 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 161267 
(210) Søknadsnr.: 19930020 
(730) Innehaver: Smith's Chewing Sweets Mij BV, 

Weert, NL-, Nederland 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 184643 
(210) Søknadsnr.: 19964318 
(730) Innehaver: Bolsius International BV, 

Kerkendijk 126 , NL-5482KK 
SCHIJNDEL, Nederland 

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

   
 
 

(111) Reg.nr.: 195583 
(210) Søknadsnr.: 19979242 
(730) Innehaver: VBG GROUP TRUCK 

EQUIPMENTGmbH, 
Oberschlesienstrasse 15, DE-
47807 KREFELD, Tyskland 

(740) Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, SE-
20071 MALMÖ, Sverige 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 204839 
(210) Søknadsnr.: 200000141 
(730) Innehaver: Alere AS, Nils Hansensv 4, 0611 

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

Vika, 0125 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 204840 
(210) Søknadsnr.: 200000142 
(730) Innehaver: Alere AS, Nils Hansensv 4, 0611 

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

Vika, 0125 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 214230 
(210) Søknadsnr.: 200100633 
(730) Innehaver: Artisan Partners Holdings LP, 875 

East Wisconsin Avenue, Suite 800, 
US-WI53202 MILWAUKEE, USA 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 219462 
(210) Søknadsnr.: 200113377 
(730) Innehaver: Infosys Ltd, Plot nr. 44, Electronics 

City, Hosur Road, IN-561229 
BANGALORE, KARNATAKA, India 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 219540 
(210) Søknadsnr.: 200211508 
(730) Innehaver: Whitehead Sistemi Subacquei SpA, 

Via di Levante, 48, IT- LIVORNO, 
Italia 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 219607 
(210) Søknadsnr.: 200209001 
(730) Innehaver: Sandvik Møbler AS, Liadal, 6150 

ØRSTA, Norge 
(740) Fullmektig: Sandvik Møbler AS, Sykkylvsvegen 

125, 6230 SYKKYLVEN, Norge 
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(111) Reg.nr.: 220378 
(210) Søknadsnr.: 200300907 
(730) Innehaver: GE Healthcare AS, Postboks 4220, 

Nydalen, 0401 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, 

Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, 
Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 231601 
(210) Søknadsnr.: 200503477 
(730) Innehaver: Cubus AS, Postboks 254, 1377 

BILLINGSTAD, Norge 
(740) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, 

Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 
Norge 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 233361 
(210) Søknadsnr.: 200502100 
(730) Innehaver: FUJIFILM Corp, 26-30, Nishiazabu 

2-chome, Minato-ku, JP- TOKYO, 
Japan 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 255494 
(210) Søknadsnr.: 201000974 
(730) Innehaver: Aveqia AB, Tulegatan 11, SE-

11353 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: Aktiebolagstjänst Leif Malmborg 

AB, Box 45088, SE-10430 
STOCKHOLM, Sverige 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 255495 
(210) Søknadsnr.: 201000975 
(730) Innehaver: Aveqia AB, Tulegatan 11, SE-

11353 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: Aktiebolagstjänst Leif Malmborg 

AB, Box 45088, SE-10430 
STOCKHOLM, Sverige 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 258034 
(210) Søknadsnr.: 201006683 
(730) Innehaver: Grodås Mønsterteknologi AS, Ytre 

Haugen, 6763 HORNINDAL, Norge
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 31285 
(210) Søknadsnr.: 37196 
(730) Innehaver: DURAN Group GmbH, Otto-Schott-

Strasse 21, DE-97877 
WERTHEIM, Tyskland 

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

   
 
 
 

(111) Reg.nr.: 44845 
(210) Søknadsnr.: 53056 
(730) Innehaver: Fromageries Bel SA, Paris, FR-, 

Frankrike 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 47840 
(210) Søknadsnr.: 58892 
(730) Innehaver: VBG GROUP TRUCK 

EQUIPMENT GmbH, 
Oberschlesienstrasse 15, DE-
47807 KREFELD, Tyskland 

(740) Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, SE-
20071 MALMÖ, Sverige 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 63256 
(210) Søknadsnr.: 80395 
(730) Innehaver: Perfetti Van Melle Benelux BV, 

P.O.Box 3000, NL-4800 DA Breda, 
NL-, Nederland 

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

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 77348 
(210) Søknadsnr.: 98944 
(730) Innehaver: Norsildmel AS, Kjerreidvika 16, 

5141 FYLLINGSDALEN, Norge 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 83834 
(210) Søknadsnr.: 98943 
(730) Innehaver: Norsildmel AS, Kjerreidvika 16, 

5141 FYLLINGSDALEN, Norge 
(740) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 

1204 Vika, 0110 OSLO, Norge 
   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 88805 
(210) Søknadsnr.: 110363 
(730) Innehaver: VBG GROUP TRUCK 

EQUIPMENT GmbH, 
Oberschlesienstrasse 15, DE-
47807 KREFELD, Tyskland 

(740) Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, SE-
20071 MALMÖ, Sverige 

   
 
 
 
(111) Reg.nr.: 89309 
(210) Søknadsnr.: 114344 
(730) Innehaver: Isdin SA, Avda. Diagonal, 520 , ES-

08006 BARCELONA, Spania 
(740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 

Vika, 0125 OSLO, Norge 
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(111) Reg.nr.: 89910 
(210) Søknadsnr.: 113268 
(730) Innehaver: ABB Asea Brown Boveri Ltd, 

Affolternstrasse 44, CH-8050 
ZÜRICH, Sveits 

(740) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 
Nordnes, 5817 BERGEN, Norge 
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Fornyelser 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
114124 2023.06.16 

 
114208 2023.06.30 

 
114221 2023.06.30 

 
114225 2023.06.30 

 
114273 2023.07.07 

 
114301 2023.07.14 

 
114326 2023.07.14 

 
114457 2023.08.11 

 
114621 2023.09.15 

 
114879 2023.10.27 

 
153914 2022.12.17 

 
156923 2023.06.10 

 
157155 2023.06.17 

 
157334 2023.06.24 

 
157353 2023.06.24 

 
157594 2023.07.08 

 
157617 2023.07.08 

 
157650 2023.07.08 

 
157670 2023.07.08 

 
157677 2023.07.08 

 
157777 2023.07.15 

 
157866 2023.07.15 

 
157956 2023.07.22 

158054 2023.07.22 
 

158116 2023.07.22 
 

158150 2023.07.22 
 

158155 2023.07.22 
 

158187 2023.07.29 
 

158213 2023.07.29 
 

158281 2023.08.05 
 

158364 2023.08.05 
 

158390 2023.08.12 
 

158408 2023.08.12 
 

158459 2023.08.12 
 

158472 2023.08.12 
 

158523 2023.08.12 
 

158649 2023.08.19 
 

158693 2023.08.19 
 

158793 2023.08.26 
 

158812 2023.08.26 
 

158859 2023.08.26 
 

159000 2023.08.26 
 

159001 2023.08.26 
 

159222 2023.09.09 
 

159533 2023.10.14 
 

159793 2023.10.28 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

160221 2023.11.25 
 

160518 2023.12.09 
 

160539 2023.12.09 
 

160635 2023.12.16 
 

160823 2023.12.30 
 

160882 2023.12.30 
 

160883 2023.12.30 
 

160884 2023.12.30 
 

21029 2023.06.12 
 

216936 2022.12.12 
 

218113 2023.03.06 
 

218120 2023.03.13 
 

218223 2023.03.20 
 

218568 2023.04.16 
 

218829 2023.05.08 
 

219105 2023.05.28 
 

219262 2023.06.12 
 

219263 2023.06.12 
 

219270 2023.06.12 
 

219271 2023.06.12 
 

219324 2023.06.12 
 

219343 2023.06.19 
 

219448 2023.06.19 
 

219493 2023.06.26 

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

219626 2023.07.03 
 

219627 2023.07.03 
 

219693 2023.07.03 
 

219694 2023.07.03 
 

219695 2023.07.03 
 

219696 2023.07.03 
 

219848 2023.07.17 
 

219852 2023.07.17 
 

219903 2023.07.17 
 

220028 2023.07.31 
 

220118 2023.08.14 
 

220195 2023.08.14 
 

220227 2023.08.21 
 

220228 2023.08.21 
 

220282 2023.08.21 
 

220344 2023.08.28 
 

220364 2023.08.28 
 

220399 2023.08.28 
 

220400 2023.08.28 
 

220401 2023.08.28 
 

220402 2023.08.28 
 

220403 2023.08.28 
 

220478 2023.09.04 
 

220500 2023.09.04 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

220577 2023.09.11 
 

220578 2023.09.11 
 

220579 2023.09.11 
 

220596 2023.09.11 
 

220822 2023.09.25 
 

221159 2023.10.09 
 

221292 2023.10.22 
 

221683 2023.11.06 
 

221936 2023.11.20 
 

222063 2023.11.27 
 

222064 2023.11.27 
 

222067 2023.11.27 
 

222291 2023.12.17 
 

222305 2023.12.18 
 

43281 2023.09.05 
 

43387 2023.08.29 
 

62064 2023.07.11 
 

62165 2023.07.25 
 

62514 2023.09.19 
 

88417 2023.06.14 
 

88468 2023.06.14 
 

88613 2023.06.28 
 

88661 2023.06.28 
 

88755 2023.07.12 

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

89021 2023.08.23 
 

89161 2023.09.20 
 

89622 2023.11.22 
 

90201 2024.01.31 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 
(111) Reg.nr.: 0830006 
(210) Søknadsnr.: 200408535 
(450) Reg. kunngjort: nr 38/05 2005.09.19 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2013.06.11 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

Klasse:9 Optical storage media, including CD-Rs, CD-
RWs, DVD-Rs and DVD-RWs; memory cards; 
digital apparatus; films for cameras; audio and 
video cassettes; hardware; DVD players and 
recorders; video and photographic cameras; 
television sets; home cinemas and home 
theatres for DVD players; loudspeakers; cables 
for computers and flashes; electronic batteries; 
empty ink cartridges for printers; all the above 
products are of Swiss origin. 

 

(730) Innehaver: 
 Ludmilla Khablieva, Avenue Général-Guisan 60, CH-

1009 PULLY, Sveits 
 Kravstiller: 
 British Sky Broadcasting Group Plc, Grant Way, GB-

TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia 
 
Sky IP International Ltd, Grant Way, GB-TW75QD 
ISLEWORTH, MIDDLESEX, Storbritannia 

 Kravstiller fullmektig: 
 Pretor Advokat AS , Postboks 1734 Sentrum, 7416, 

TRONDHEIM, NO 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0600959 2023.06.02 

 
0606027 2023.05.26 

 
0796048 2023.01.24 

 
0800821 2023.03.21 

 
0803028 2023.05.08 

 
0803310 2023.05.02 

 
0803311 2023.05.07 

 
0803328 2023.06.03 

 
0803329 2023.06.04 

 
0803547 2023.06.03 

 
0803744 2023.06.05 

 
0803958 2023.06.04 

 
0804177 2023.06.03 

 
0804181 2023.05.16 

 
0804250 2023.06.04 

 
0804398 2023.06.02 

 
0804472 2023.04.14 

 
0804577 2023.05.28 

 
0804662 2023.06.05 

 
0804723 2023.06.03 

 
0804734 2023.06.06 

 
0804749 2023.06.02 

 
0804751 2023.06.03 

0804777 2023.05.20 
 

0804780 2023.06.04 
 

0804815 2023.06.05 
 

0804864 2023.06.03 
 

0804890 2023.04.15 
 

0805121 2023.06.03 
 

0805214 2023.05.28 
 

0805266 2023.06.05 
 

0805288 2023.06.04 
 

0805339 2023.06.02 
 

0805381 2023.06.05 
 

0805527 2023.06.02 
 

0805543 2023.06.05 
 

0805695 2023.05.28 
 

0805697 2023.05.28 
 

0805747 2023.06.04 
 

0805837 2023.06.06 
 

0806002 2023.06.04 
 

0806017 2023.06.06 
 

0806155 2023.06.02 
 

0806284 2023.06.02 
 

0806777 2023.05.23 
 

0806933 2023.05.23 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0806979 2023.06.05 
 

0806987 2023.06.02 
 

0807188 2023.06.04 
 

0807189 2023.06.04 
 

0807190 2023.06.03 
 

0807282 2023.06.05 
 

0807670 2023.05.30 
 

0807671 2023.05.30 
 

0807684 2023.06.03 
 

0807887 2023.06.02 
 

0808306 2023.06.05 
 

0808399 2023.06.06 
 

0808717 2023.06.05 
 

0808752 2023.06.06 
 

0808754 2023.06.03 
 

0809188 2023.05.22 
 

0809577 2023.06.05 
 

0809579 2023.06.06 
 

0809631 2023.05.12 
 

0809710 2023.06.05 
 

0809846 2023.06.04 
 

0810731 2023.06.05 
 

0811868 2023.06.02 
 

0812351 2023.05.30 

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

0812863 2023.06.03 
 

0813270 2023.06.06 
 

0813766 2023.05.30 
 

0814110 2023.05.30 
 

0815020 2023.06.05 
 

0815515 2023.06.06 
 

0815516 2023.06.06 
 

0818464 2023.06.05 
 

0824560 2023.05.30 
 

0827951 2023.06.03 
 

0832499 2023.06.02 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: (111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0262475 2012.11.22 

 
0595216 2012.11.25 

 
0595248 2012.11.25 

 
0595986 2012.11.25 

 
0791749 2012.11.22 

 
0791975 2012.11.22 

 
0791978 2012.11.22 

 
0792286 2012.11.22 

 
0792622 2012.11.26 

 
0792716 2012.11.26 

 
0792937 2012.11.27 

 
0792938 2012.11.27 

 
0792939 2012.11.27 

 
0792947 2012.11.27 

 
0792948 2012.11.27 

 
0792975 2012.11.27 

 
0792976 2012.11.27 

 
0793011 2012.11.26 

 
0793067A 2012.11.27 

 
0793258 2012.11.22 

 
0793438 2012.11.27 

 
0793441 2012.11.27 

 
0793445 2012.11.27 

0793446 2012.11.27 
 

0793447 2012.11.27 
 

0793499 2012.11.27 
 

0793615 2012.11.22 
 

0793749 2012.11.22 
 

0793761 2012.11.22 
 

0793947 2012.11.27 
 

0793971 2012.11.28 
 

0793974 2012.11.22 
 

0794014 2012.12.06 
 

0794041 2012.11.27 
 

0794047 2012.11.25 
 

0794069 2012.11.22 
 

0794167 2012.11.26 
 

0794224 2012.11.28 
 

0794225A 2012.11.28 
 

0794244 2012.11.28 
 

0794251 2012.11.27 
 

0794274 2012.12.05 
 

0794281 2012.11.22 
 

0794365 2012.11.27 
 

0794404 2012.11.27 
 

0794438 2012.11.27 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0794519 2012.11.28 
 

0794530 2012.11.27 
 

0794580 2012.12.04 
 

0794605 2012.11.28 
 

0794640 2012.11.27 
 

0794643 2012.11.27 
 

0794656 2012.11.26 
 

0794666 2012.11.25 
 

0794670 2012.11.26 
 

0794706 2012.11.26 
 

0794715 2012.11.27 
 

0794718 2012.11.25 
 

0794787 2012.11.27 
 

0794808 2012.11.27 
 

0794819 2012.11.26 
 

0794941 2012.11.25 
 

0794956 2012.11.28 
 

0795186 2012.11.25 
 

0795344 2012.11.22 
 

0795380 2012.12.03 
 

0795407 2012.12.03 
 

0795411 2012.11.22 
 

0795439 2012.11.22 
 

0795562 2012.12.06 

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

0795610 2012.11.26 
 

0795681 2012.11.28 
 

0796006 2012.11.25 
 

0796019 2012.11.27 
 

0796407 2012.11.27 
 

0796899 2012.12.07 
 

0797177 2012.11.25 
 

0797182 2012.11.25 
 

0797353 2012.11.27 
 

0797649 2012.11.22 
 

0797751 2012.11.22 
 

0798195 2012.11.27 
 

0798406 2012.11.28 
 

0799215 2012.11.27 
 

0799513 2012.11.22 
 

0799696 2012.11.26 
 

0800329 2012.11.27 
 

0800618 2012.12.06 
 

0802631 2012.11.22 
 

0802819 2012.11.25 
 

0803389 2012.12.04 
 

0805016 2012.11.25 
 

0806932 2012.11.25 
 

0808702 2012.11.25 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   

 
1111289 2013.05.15 

 
1115443 2013.05.16 

 
1115444 2013.05.16 
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Opphør av fullmektigverv 
 
I følgende varemerkeregistrering er det ikke lenger oppnevnt fullmektig.
 
(111) Reg.nr.: 61979
 Melding innkom 2013.06.21. 
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Rettelse 
 
I Varemerketidende nr. 24/13 ble reg.nr. 270866 
feilaktig kunngjort uten fullmektig. Fullmektig i 
saken er: 
Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 
0204, OSLO, NO 
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