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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571)  Beskrivelse av merket 
(591)  Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791)  Lisenshaver 
(793)  Lisensinformasjon 
(891)  Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 276395 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201401446 
(220) Inndato: 2014.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Chieftain Trailers Ltd, 207 Coalisland Road, GB-

BT714DP DUNGANNON CO., TYRONE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Klær og hansker for beskyttelse mot ulykker, eller 

skade; synlighetsklær; knebeskyttere for arbeidere og 
håndverkere; etuier, futteraler, omslag, poser og 
lommer for mobiltelefoner; vernebriller; 
beskyttelseshjelmer. 

  Klasse 10   Yttertøy for medisinsk, kirurgisk og veterinær bruk; 
fottøy og hodeplagg for medisinsk, kirurgisk og 
veterinær bruk; engangsklær, fottøy og hodeplagg for 
medisinsk, kirurgisk og veterinær bruk. 

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; yttertøy; klær for fritidsbruk; 
klær for utendørsaktiviteter; klær med vannbestandige 
egenskaper; verneklær for bruk under barske 
værforhold; pustende klær; arbeidstøy; uniformer; 
fottøy; hodeplagg; synlighetsklær, engangsklær, 
kjeledresser, vester, trøyer, seler for klær (bukseseler), 
belter (bekledning), skjorter og t-skjorter, skjørt, skjerf, 
sokker og strømper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276396 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(300) Søknadsprioritet 2013.08.21, US, 86/043,990 
(210) Søknadsnr.: 201402160 
(220) Inndato: 2014.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 General Electric Co, 1 River Road, US-NY12345 
SCHENECTADY, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software plattform til bruk i verdioptimalisering, 
industriell automatisering, maskindiagnostikk, og 
optimalisering av industriell-, helsevesens-, 
produksjons- og infrastruktur-styringsprosesser; 
computer software for innsamling og distribuering av 
data innen computernettverk, inkludert internett, og 
muliggjøring av datakommunikasjon mellom 
søknadsprogrammer, forbrukerinnretninger og 

industrielle innretninger; nedlastbar nettsky computer 
software for informasjonforvaltning, datainnsamling og 
dataanalyse innen området verdioptimalisering, 
industriell automatisering, maskindiagnostikk, og 
optimalisering av industriell-, helsevesens-, 
produksjons- og infrastruktur-styringsprosesser; 
nedlastbar software for informasjonsforvaltning, 
datainnsamling og dataanalyse innen området 
verdioptimalisering, industriell automatisering, 
maskindiagnostikk, og optimalisering av industriell-, 
helsevesens-, produksjons- og infrastruktur-
styringsprosesser; nedlastbar softwareapplikasjon for 
informasjonsforvaltning, datainnsamling og dataanalyse 
innen området verdioptimalisering, industriell 
automatisering, maskindiagnostikk, og optimalisering 
av industriell-, helsevesens-, produksjons- og 
infrastruktur-styringsprosesser. 

  Klasse 42   Plattform som en tjeneste (PAAS) som tilbyr computer 
software plattformer til bruk i verdioptimalisering, 
industriell automatisering, maskindiagnostikk, og 
optimalisering av industriell-, helsevesens-, 
produksjons- og infrastruktur-styringsprosesser; 
software som en tjeneste (SAAS) som tilbyr software til 
bruk i verdioptimalisering, industriell automatisering, 
maskindiagnostikk, og optimalisering av industriell-, 
helsevesens-, produksjons- og infrastruktur-
styringsprosesser; nettskytjeneste  som tilbyr software 
til bruk i verdioptimalisering, industriell automatisering, 
maskindiagnostikk, og optimalisering av industriell-, 
helsevesens-, produksjons- og infrastruktur-
styringsprosesser; fremskaffelse av midlertidig bruk av 
on-line ikke-nedlastbar nettsky software til bruk i 
verdioptimalisering, industriell automatisering, 
maskindiagnostikk, og optimalisering av industriell-, 
helsevesens-, produksjons- og infrastruktur-
styringsprosesser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276397 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402936 
(220) Inndato: 2014.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Paramount Pictures Corp, 5555 Melrose Avenue, US-

CA90038-3197 LOS ANGELES, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk; hårgele; sjampo; såper til personlig bruk; 

solkrem; tannpasta; munnskyllevann. 
  Klasse 6   Byster av ikke-edelt metall; figurer av metall; 

nøkkelkjeder av metall.    
  Klasse 9   Spillefilmer, levende bilder  og televisjonsfilmer; 

animerte tegnefilmer; CDer; digitale media, nemlig 
forhåndsinnspilte digitale videodisketter/ -plater; 
nedlastbare audio- og videoopptak, DVDer og digitale 
HD-disketter/-plater med spillefilmer, levende bilder og 
animerte tegnefilmer; nedlastbare ringetoner; 
nedlastbare elektroniske spillprogram for bruk på PC, 
mobiltelefoner, nettbrett, og andre elektroniske 
innretninger; interaktive videoprogrammer; 
dataspillprogrammer; videospillkassetter og -
disketter/plater; spillprogramvarer; musematter; 
graderte linjaler; dekorative magneter; 
beskyttelsesdeksler og etuier til mobiltelefoner, 
nettbrett, bærbare PCer og bærbare mediespillere; 
briller, nemlig solbriller, briller og brilleinnfatninger samt 
etuier dertil.     

  Klasse 14   Juvelervarer; ur; klokker; nøkkelkjeder av edelt metall. 
  Klasse 16   Bøker for spedbarn; bøker for barn; 

fargeleggingsbøker; aktivitetsbøker; tegneseriebøker; 
magasiner; grafiske romaner; bøker som følger til 
spillefilm; romaner; noveller; historiebøker; 
klistremerker; album til klistremerker;  bøker med 
elementer av lyd; byttekort; aktivitetssett for 
papirhåndverk; penner; blyanter; pennaler; 
penneholdere; viskelær; blyantspissere; ugraderte 
linjaler; brevpapir; dagbøker; journaler; binders; 
portefolier; fotoalbum; plakater; kunsttrykk; bokmerker; 
kalendere; notatkort; notatblokker; adressebøker; 
skisseblokker; bannere; gratulasjonsskort; 
invitasjonskort; merkelapper til gaver; festdekorasjoner 
laget av papir; kakedekorasjoner laget av papir; 
gavepapir; papirservietter; ansisktsservietter; brikker av 
papir.      

  Klasse 18   Bagger, resisevesker og kofferter; ryggsekker; 
lommebøker; paraplyer. 

  Klasse 20   Møbler; speil; bilderammer; oppslagstavler; 
nøkkelringer av ikke-metall; puter; strandstoler; 
soveposer; kister til leketøy; kakedekorasjoner laget av 
plast; ornamenter laget av plast og akryllharpikser 
(unntatt juletreornamenter).   

  Klasse 21   Tallerkener; boller; bestikk; drikkeglass; mugger; 
flaskeåpnere; kakebokser; dekorative tallekener; utstyr 
til baking; matbeholdere; papirtallerkener; papirkopper; 
brikker, ikke av papir og ikke som bordduker; 
kjøkkenutstyr laget av plast; lunsjbokser, matbokser; 
sparegriser; portable kjølere for drikkevarer; 
såpedispensere; tannbørster; kakedekorasjoner laget 
av porselen; tomme vannflasker; papirsøppelkasser; 

ornamenter laget kinesiske porselen, krystall, glass og 
porselen (unntatt juletreornamenter).       

  Klasse 24   Tepper; sengetepper; dyner; gardiner; putetrekk; 
duker; brikker, løpere; plastduker; håndklær; 
veggtepper av tekstil. 

  Klasse 25   Klær; fottøy, hodeplagg; nattøy, undertøy, belter; 
bukseseler; jakker; reintøy, skjerf; sokker; hansker; 
skolisser; sandaler.    

  Klasse 28   Actionfigurer og utstyr hertil; bordspill; kortspill; 
byggesett; dukker og dukkeutstyr; leker med elementer 
som lyd og lys; elektriske actionleker; leketøy for 
spedbarn;leketøy for barn; drager; oppblåsbare 
svømmebasseng; vannleker; sandleker; plysjleker; 
pusslespill; fjernkontrollerte leker; ridbare leker; 
lekehus; rollespillleker; husker og gynger; baseball; 
balltre til baseball; baseballhandsker; fotballer; 
byttekortleker; lekekjøretøy; lekeballonger; dart og 
dartskiver;  biljardbord; padleballleker; rulleskøyter; 
rullebrett; halloweenkostymer og -masker; 
juletreornamenter og dekorasjoner; snøglober; 
festhatter av plast og papir; yoyoer; spillemaskiner, 
nemlig innretninger som godtar innsats (veddemål). 

  Klasse 30   Kornbaserte snackbarer; kornbaserte energibarer; 
kaker og kjeks; maischips; frosne konfektyrer, nemlig 
frysebarer (freezer bars); frosne 
juicebarer/stenger(juice bars); iskrem; 
iskrembarer/stenger (ice cream bars); makaroni og ost; 
pitachips; bagelchips; pretzelchips; kornvarer, 
frokostblandinger (klare til å spise); tortillachips; 
sukkertøy; sjokoladekonfektyrer; sukkertøybelagt 
popcorn; kakedekorasjoner laget av sukkertøy; drops; 
tyggegummi; sjokoladeplater; spiselige dekorasjoner til 
kaker; varm sjokolade; lakris; poppet popkorn. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester i form av produksjon og 
distribusjon av spillefilmer, levende bilder, TV-serier og 
animerte tegnefilmer for teaterforestillinger og for 
distribusjon via televisjon, kabeltelevisjon og Internett; 
tilveiebringelse av websider med ikke-nedlastbare 
bilder, lyd, video, tekst, grafikk og relatert informasjon 
innen spillefilmer og animerte tegneserier; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare dataspill og 
videospill; musikalske seneopptredener og seneshow; 
fornøyelsesparktjenester; karuseller og attraksjoner i 
fornøyelsesparker og temaparker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276398 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402727 
(220) Inndato: 2014.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 E Remy Martin & Co, 20, rue de la Société Vinicole, 

FR-16100 COGNAC, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276399 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402478 
(220) Inndato: 2014.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TROLLBINDING AS, Fjordhagen, 6210 VALLDAL, 
Norge 

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

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276400 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402661 
(220) Inndato: 2014.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bilglassportalen AS, Hvamsvingen 26, 2013 

SKJETTEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Odd Gunnar Hammernes, c/o Bjerkan Stav 
Advokatfirma AS, Fjordgata 43, 7010 TRONDHEIM, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Biler; frontruter; glassruter for kjøretøyer. 
  Klasse 35   Administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring; 

bedriftstøttetjenester (hms); bistand for ledelseav 
handels- eller industribedrifter ; bistand ved 
forretningsledelse; bokføring; datasøk i datafiler, for 
andre ; faglige konsultasjoner om forretninger; 
fakturering; forhandlinger og sluttføring avkommersielle 
transaksjoner for tredjepart; innsamling av informasjon 
for bruk i databaser;markedsføring; rådgivning 
vedrørende hms ; salgsfremmende tjenester [for 
tredjemann];systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]. 

  Klasse 36   Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; 
boligformidling [leiligheter]; eiendomsmegler for fast 
eiendom; eiendomsomsetning; finansiell virksomhet; 
finansieringstjenester for byggeprosjekter; 
forsikringsinformasjon; forsikringsrådgivning; 
forsikringsvirksomhet; husleieinnkreving; salg av 
eiendom ("omsetning"); taksering av fast eiendom; 
utleie av fast eiendom; utleie av kontorer (fast 
eiendom); utleie av leiligheter. 

  Klasse 37   Bensinstasjonservice for kjøretøyer [bensinfylling og 
vedlikehold]; bilvask; installasjon av dører og vinduer; 
polering av kjøretøyer; rengjøring av kjøretøyer; 
reperasjonstjenster ved kjøretøyuhell; rustbehanding av 
kjøretøyer; vask av kjøretøyer; vedlikehold av 
kjøretøyer; vedlikehold og reparasjon av biler. 

  Klasse 42   Design av computersystemer; digitalisering av 
dokumenter [skanning]; elektronisk 
datalagring;fjernovervåkning av datasystemer; 
forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann];fremskaffelse av søkemoterer for 
internettet; installasjon av dataprogrammer; 
konsulenttjenesterinnen dataprogramvare; oppdatering 
av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av 
websiderfor andre; programmering for datamaskiner; 
rådgivning ved design av websider;rådgivningstjenester 
innen it; softwaretjenester [saas]; utarbeidelse av 
dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; 
vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell 
[tilby vertsserver forandres hjemmesider]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en delvis 
omdanning av internasjonal registrering nr. 876075, i henhold 
til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven § 75 
første ledd. 

(111) Reg.nr.: 276401 
(151) Reg.dato.: 2006.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2005.03.02, EM, 004317591 
(210) Søknadsnr.: 201405180 
(220) Inndato: 2005.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2015.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ND SatCom Products GmbH, Graf-von-Soden-Straße, 
DE-88090 IMMENSTAAD, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for opptak, lagring, behandling, overføring  
eller reproduksjon av lyd, bilder eller data, 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
antenner; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet;  programvare; datamaskiner; 
elektrotekniske, elektroniske og opto-elektroniske 
apparater og utstyr brukt i informasjonsteknologi og 
telekommunikasjon; basestasjoner for stasjonære og 
mobile radionettverk; sendere og  mottakere for 
overføring av digital og analog informasjon (lyd, bilde 
og data), og nettverksentre og grenseflater for dette; 
innmatingsutstyr og terminaler for  innmating og 
gjenfinning av digital og analog informasjon (lyd, bilder 
og data) i stasjonære og mobile radionettverk; 
grenseflateutstyr, forsterkere, transpondere; 
innmatingsutstyr og terminaler for online informasjon og 
dataoverføringsnettverk, video og telekonferanseutstyr; 
apparater for gjenfinning, opptak, behandling, lagring, 
overføring eller reproduksjon av lyd, bilder eller annen 
data, spesielt obligatorisk brukerdata til bruk i 
telekommunikasjonsnettverk, inkludert online- og 
ytelsesdata, avgiftsdata, kontrolldata, revisjonsdata, 
backupdata; brukerterminaler til bruk med 
telekommunikasjonsnettverk; data terminal innretninger 
for opptak, bearbeiding, omforming, overføring eller 
reproduksjon av symboler som brukes i dataoverføring, 
enheter for datakommunikasjon via telefonnettverk; 
deler til alle de ovennevnte apparater, som er inkludert i 
denne klassen, med unntak av elektriske rør og kabler 
og optiske ledere, kabler og fibre; antenner for 
motorkjøretøyer. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; satelittoverføring; 
telefonsentraltjenester; tilby tilgangstid til et globalt 
datanettverk; drift og utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; elektronisk postoverføring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

 Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort 
med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276402 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402995 
(220) Inndato: 2014.03.12 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VIBEKE BEATHE BJERG FEMIROMA, Østbyfaret 25 

C, 0687 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Treningsklær og treningssko 
  Klasse 39   Organisering av reiser 
  Klasse 41   Coaching (veiledning) Trening 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276403 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201313572 
(220) Inndato: 2013.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2023.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STAXRUD CONSULTING, Pastor Blaauws vei 20 B, 
0962 OSLO, Norge 

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

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276404 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402941 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Supperaadet AS, Postboks 22, 3001 DRAMMEN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; administrasjon av 
dataarkiver, datasøk for andre i datafiler, innsamling av 
informasjon for bruk i databaser, online annonsering på 
datanettverk, systematisering av informasjon for bruk i 
databaser. 

  Klasse 38   Tjenester for telekommunikasjon, mobil og stasjonær 
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telekommunikasjon, og satellitt-, cellulær- og 
radiokommunikasjon; leie, leasing og utleie av 
apparater og instrumenter for telekommunikasjon, 
telefoni og kommunikasjon; telefonisk og 
mobiltelefonisk meldingsopphenting, -sending og 
overføring, radio- og personsøking; overføring, levering 
og mottak av lyd, data og bilder; personlige 
nummereringstjenester; utlån av erstatningsapparater 
og instrumenter for telekommunikasjon og 
kommunikasjon, tap eller tyveri; 
telekommunikasjonstjenester for lokalisering og sporing 
av personer, dyr og gjenstander; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til eller identifiserende 
telekommunikasjons- og kommunikasjonsapparater og 
instrumenter; meldingstjenester, nemlig sending, 
mottak og videresending av meldinger i form av tekst, 
lyd, grafiske bilder eller video eller en kombinasjon av 
disse formater; taleposttjenester. 

  Klasse 42   Tekniske konsultasjonstjenester; elektroniske 
overvåkingstjenester; sikkerhetstjenester; informasjon 
og konsultasjonstjenester relatert til tjenester over. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276405 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(300) Søknadsprioritet 2014.03.13, EM, 012689139 
(210) Søknadsnr.: 201403043 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lenslogistics AB, Box 1294, SE-16429 KISTA, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Løsningsmidler og rengjøringspreparater for 
kontaktlinser; øyendråper; smørende øyendråper. 

  Klasse 9   Kontaktlinser; etuier for kontaktlinser; tilbehør til 
kontaktlinser; briller; tilbehør til briller; brilleglass; 
brilleinnfatninger; brilleetuier; brillekjeder; brillesnorer; 
solbriller. 

  Klasse 35   Salg av kontaklinser, etuier for kontaktllinser, tilbehør 
til kontaktlinser, løsningsmidler og 
rengjøringspreparater for kontaktlinser, øyendråper, 
briller og solbriller, via Internet: markedsføring og 
rådgivning i forbindelse med salg av kontkatlinser, 
etuier for kontaktlinser, tilbehør til kontaktlinser, 
løsningsmidler og rengjøringspreparater for 
kontaktlinser, øyendråper, briller og solbriller.  

  Klasse 44   Optikertjenester; optikertjenester særskilt for 
kontaklinser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276406 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402942 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Supperaadet AS, Postboks 22, 3001 DRAMMEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

dataarkiver, datasøk for andre i datafiler, innsamling av 
informasjon for bruk i databaser, online annonsering på 
datanettverk, systematisering av informasjon for bruk i 
databaser. 

  Klasse 38   Tjenester for telekommunikasjon, mobil og stasjonær 
telekommunikasjon, og satellitt-, cellulær- og 
radiokommunikasjon; leie, leasing og utleie av 
apparater og instrumenter for telekommunikasjon, 
telefoni og kommunikasjon; telefonisk og 
mobiltelefonisk meldingsopphenting, -sending og 
overføring, radio- og personsøking; overføring, levering 
og mottak av lyd, data og bilder; personlige 
nummereringstjenester; utlån av erstatningsapparater 
og instrumenter for telekommunikasjon og 
kommunikasjon, tap eller tyveri; 
telekommunikasjonstjenester for lokalisering og sporing 
av personer, dyr og gjenstander; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til eller identifiserende 
telekommunikasjons- og kommunikasjonsapparater og 
instrumenter; meldingstjenester, nemlig sending, 
mottak og videresending av meldinger i form av tekst, 
lyd, grafiske bilder eller video eller en kombinasjon av 
disse formater; taleposttjenester. 

  Klasse 42   Tekniske konsultasjonstjenester; elektroniske 
overvåkingstjenester; sikkerhetstjenester; informasjon 
og konsultasjonstjenester relatert til tjenester over. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276407 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201403011 
(220) Inndato: 2014.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PATOGEN ANALYSE AS, Postboks 1527, 6025 

ÅLESUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276408 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201301482 
(220) Inndato: 2013.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2023.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Wm Wrigley Jr Company, 1132 West Blackhawk 
Street, US-IL60642 CHICAGO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Konfektyrer, konfekt, konditorvarer, godteri, 
peppermynte (godteri), pastiller, drops og sugetabletter.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276409 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402928 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cipax AS, Holtermoen Industriområde, 1940 

BJØRKELANGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Wallengren & Partners AB, Box 116, SE-33121 
VÄRNAMO, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Båter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276410 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402098 
(220) Inndato: 2014.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 K BULL AS, Haavard Martinsens vei 29, 0978 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; utleie av byggekraner.  
  Klasse 39   Transportvirksomhet; utleie av kranbiler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276411 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(300) Søknadsprioritet 2013.08.22, US, 86/045,773 
(210) Søknadsnr.: 201402158 
(220) Inndato: 2014.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SanDisk Corp, 951 SanDisk Drive, US-CA95035 

MILPITAS, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Tomme datalagringsinnretninger, nemlig ikke-flyktige 

flash minnedrev, ikke-flyktige minnedrev i form av 
dataminne-maskinvare, fastdrev (SSD) og integrerte 
minnelagringsdrev; datalagringsinnretninger, nemlig 
ferdiginnspilte flash drev og fastdrev (SSD) som 
inneholder programvare for datahåndtering, 
applikasjonsakselerering, sikring og kryptering av data.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276412 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402123 
(220) Inndato: 2014.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Matrix Biology Inst, 725 River Road, Suite 205, US-
NJ07020 EDGEWATER, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Natrium hyaluronat til bruk i produksjon av medisinske

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

  Klasse 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. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276413 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402423 
(220) Inndato: 2014.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Contigo Coffee APS, Mikkel Bryggers Gade 3 B, 2. tv., 

DK-1460 KØBENHAVN K, Danmark 
(740) Fullmektig: 

 Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 
HERNING, Danmark 

(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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276414 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201315049 
(220) Inndato: 2013.12.13 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen, 
0214 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  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); 
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trykktyper, klisjeer; avfallsposer og avfallssekker av 
papir, plast, tekstil, glassfiber; plastemballasje for avfall; 
alle forannevnte varer relatert til gjenvinning.  

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand 
ved ledelse og administrasjon av 
avfallshåndteringsbedrifter; kontortjenester for 
avfallshåndteringsbedrifter; bistand med utarbeidelse 
av avfallsplaner; utarbeidelse av statistikk for 
avfallsmengde og avfallstyper; bistand med 
dokumentasjon for sluttbehandling og deponering av 
avfall; bistand med utarbeidelse av rapporter i 
tilknytning til håndtering av avfall og transport og 
lagring av avfallsmasser; alle forannevnte tjenester 
relatert til gjenvinning.  

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser; avfallstransportvirksomhet til 
lands; landtransport og lagring av avfall; utleie av 
avfallscontainere; alle forannevnte tjenester relatert til 
gjenvinning.  

  Klasse 40   Bearbeiding av materialer; bearbeiding av avfall; 
avfallsbehandling; gjenvinning av avfall og skrot; 
avfallsforbrenning; avfallsdestruksjon; håndtering av 
farlig avfall; sortering av avfall; alle forannevnte 
tjenester relatert til gjenvinning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276415 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402427 
(220) Inndato: 2014.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zwei Grosse Danmark A/S, Ved Stranden 13, 2., DK-
9000 AALBORG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Markedsføring; reklamevirksomhet. 
  Klasse 41   Akademier [utdanning]; coaching (veiledning); 

organisering av fester [underholdning]; 
selskapsplanlegging [underholdning]; 
underholdningsvirksomhet. 

  Klasse 43   Bartjenester; catering; kafeer; restauranter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276416 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201400287 
(220) Inndato: 2014.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2024.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Artur Stanislaw Wozniak, Bergsliens gate 6, 0354 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og 

parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer. 

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

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

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 276417 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201401504 
(220) Inndato: 2014.02.05 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fyndiq AB, Alströmergatan 20 A, SE-11247 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Paul AlWindi, c/o MAGNUSSON ADVOKATBYRÅ, Box 

7413, SE-10391 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Administrasjon av handelstjenester; markedsføring; 
on-line annonsering på datanettverk; salg av 
dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter. 

  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; kommunikasjon ved 
dataterminaler; overføring av beskjeder og bilder via 
datamaskiner; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonskanaler for fjernhandel. 

  Klasse 42   Design av computersystemer; forskning og utvikling 
av nye produkter [for tredjemann]; installasjon av 
dataprogrammer; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; programmering av datamaskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276418 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201315707 
(220) Inndato: 2013.12.23 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fritz Küke, Kalmiaweg 4, DE-30916 ISERNHAGEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Lakmuspapir; kjemiskpapir for forsøk; reagenspapir; 

kjemiske produkter for analyse i laboratorier, andre enn 
for medisinsk eller veterinært bruk; kjemiske produkter 
til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og 
til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. 

  Klasse 5   Desinfeksjonsmidler, særlig for desinfisering av vann; 
gro- og spiredrepende midler. 

  Klasse 11   Kloringsapparater for svømmebassenger; 
desinfeksjonsapparater; regulerings- og 
sikkerhetsanordninger for vannapparater; sanitære 
apparater, innretninger og installasjoner; filter for 
drikkevann; filtreringsapparater for vann; 
vannrensingsinstallasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276419 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402754 
(220) Inndato: 2014.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE SaL, Barrio 

de Rioseco, S/N, ES-39786 GURIEZO (CANTABRIA), 
Spania 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper og -beholdere. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276420 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402428 
(220) Inndato: 2014.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SPORTPEDIA ØYVIND JON SOLHEIM, 

Brandsøyvegen 7, 6900 FLORØ, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Idrettstjenester; idrettsarrangementer; 
underholdningsvirksomhet via en nettportal for sport 
hvor sportsinteresserte kan følge med på lag eller 
resultater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276421 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402429 
(220) Inndato: 2014.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SPORTPEDIA ØYVIND JON SOLHEIM, 

Brandsøyvegen 7, 6900 FLORØ, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Idrettstjenester; idrettsarrangementer; 
underholdningsvirksomhet via en nettportal for sport 
hvor sportsinteresserte kan følge med på lag eller 
resultater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276422 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402412 
(220) Inndato: 2014.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 North Lake Street, 
US-WI54956 NEENAH, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Sveisehjelmer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276423 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402150 
(220) Inndato: 2014.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

EC 145 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Airbus Helicopters, Aéroport International Marseille 
Provence, FR-13725 MARIGNANE CEDEX, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet; helikoptre og rotordrevne luftfartøy og 
konstruksjonsdeler, tilbehør, dynamiske komponenter 
og utstyr dertil, opptatt i klasse 12; skrog (kropper) for 



registrerte varemerker 2014.06.23 - nr 26/14

12 
 

helikoptre og rotordrevne luftfartøy; halebjelker for 
helikoptre og rotordrevne luftfartøy; hovedrotorer og 
halerotorer for helikoptre og rotordrevne luftfartøy; 
rotorblad for helikoptre og rotordrevne luftfartøy; 
propeller for helikoptre og rotordrevne luftfartøy; vinger 
for helikoptre og rotordrevne luftfartøy; landingsstell for 
helikoptre og rotordrevne luftfartøy; landingshjul for 
helikoptre og rotordrevne luftfartøy; bremser for 
helikoptre og rotordrevne luftfartøy; støtdempere for 
helikoptre og rotordrevne luftfartøy; dører for helikoptre 
og rotordrevne luftfartøy; vinduer for helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy; glassplater for helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy; seter for helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy; setetrekk for helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy; seteputer for helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy; sikkerhetsbelter til seter for 
helikoptre og rotordrevne luftfartøy; sikkerhetsseler til 
seter for helikoptre og rotordrevne luftfartøy; 
polstringsmateriale for helikoptre og rotordrevne 
luftfartøy; interiørpaneler for helikoptre og rotordrevne 
luftfartøy; beskyttelseslister for skrog til helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy; beskyttelseslister for rotorblad til 
helikoptre og rotordrevne luftfartøy; bensintanker og 
deksler til bensintanker for helikoptre og rotordrevne 
luftfartøy; styrespaker, håndtak og pedaler for å fly 
helikoptre og rotordrevne luftfartøy [konstruksjonsdeler 
for helikoptre og rotordrevne luftfartøy]. 

  Klasse 37   Installasjon, oppgradering, vedlikehold, reparasjon og 
ettersyn av helikoptre og rotordrevne luftfartøy, samt 
konstruksjonsdeler, tilbehør, dynamiske komponenter 
og utstyr dertil;  installasjon, oppgradering, vedlikehold, 
reparasjon og ettersyn av koplinger og anordninger for 
overføring av drivkraft for helikoptre og rotordrevne 
luftfartøy, motorer for helikoptre og rotordrevne 
luftfartøy, hovedrotorer og halerotorer for helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy, rotorblad for helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy, avionisk utstyr for helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy; vedlikehold, reparasjon, 
installasjon og teknisk oppdatering av en flåte med 
helikoptre og rotordrevne luftfartøy for å tilfredsstille 
kravene i nasjonale, utenlandske, sivile og militære 
lovbestemmelser og forskrifter; installasjon, 
oppgradering, vedlikehold og reparasjon av nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, samt apparater og 
instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, elektriske systemer, 
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av 
lyd, bilder eller data, databehandlingsapparater, 
datamaskiner, datamaskinvare, 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater, alle som 
brukes innen området helikoptre og rotordrevne 
luftfartøy; inspisering av helikoptre og rotordrevne 
luftfartøy før vedlikehold og reparasjon; kundetilpasning 
[installasjonstjenester] av helikoptre og rotordrevne 
luftfartøy; maling av helikoptre og rotordrevne luftfartøy; 
installasjon, oppgradering, vedlikehold, reparasjon, 
ettersyn av simulatorer til helikoptre og rotordrevne 
luftfartøy; tekniske støttetjenester, nemlig teknisk 
rådgivning innen området vedlikehold, reparasjon og 
ettersyn av helikoptre og rotordrevne luftfartøy; utleie 
av maskiner og verktøy for vedlikehold av helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy; informasjonstjenester relatert til 
reparasjon, vedlikehold og ettersyn av helikoptre og 
rotordrevne luftfartøy; tilveiebringelse av et internett-
websted som fokuserer på informasjon om 
vedlikeholds-, reparasjons-, og ettersynstjenester for 
helikoptre og rotordrevne luftfartøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276424 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(300) Søknadsprioritet 2013.09.10, US, 86/060,431 
(210) Søknadsnr.: 201402697 
(220) Inndato: 2014.03.06 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

LYCOMING AUTHORIZED 
SERVICE CENTER 

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

 Avco Corp, 40 Westminster Street, US-RI02903 
PROVIDENCE, USA 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Reparasjon, vedlikehold, modifikasjon og installasjon 
av flymotorer og motorsystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276425 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201308882 
(220) Inndato: 2013.07.23 
(180) Registreringen utløper: 2023.07.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIMEWISE BODY SMOOTH 
ACTION 

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

 Mary Kay Inc, 16251 Dallas Parkway, US-TX75001 
ADDISON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk; ikke-medisinske toalettartikler; ikke-
medisinske hudpleiepreparater; hudkremer, gels, 
serumer, lotions, kremer for cellulittreduksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276426 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402994 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CCS Healthcare AB, Box 10054, SE-78110 
BORLÄNGE, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 L-O Lundquist Patentbyrå AB, Box 80, SE-65103 

KARLSTAD, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 5   Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske 
preparater for medisinske formål; desinfeksjonsmidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276427 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402671 
(220) Inndato: 2014.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Treasury Wine Estates Vintners Ltd, 58 Queensbridge 
Street, AU-Vic3006 SOUTHBANK, Australia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Vin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276428 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201402234 
(220) Inndato: 2014.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, US-NJ07936 EAST HANOVER, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Meieriprodukter, smørbart meieripålegg, kremost, ost, 

ostebaserte produkter,  smørbar ost; ferskost (fromage 
frais), melk og melkeprodukter, melkedrikker (dominert 
av melk), yoghurt, frossen yoghurt, milkshake, pisket 
krem, desserter og preparater for å lage desserter 
bestående av melkeprodukter; geleer, trøfler, smørbart 
pålegg, spiselige oljer og fett. 

  Klasse 30   Salatdressing, sauser (kondimenter), iskrem, frosne 
konditorvarer, dessertmousser (konditorvarer), 
puddinger, bakverk, kjeks, majones, krydderier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276429 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201403016 
(220) Inndato: 2014.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Galderma SA, Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk og hudpleiepreparater. 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 

(111) Reg.nr.: 276430 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201403033 
(220) Inndato: 2014.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, US-
IN46285 INDIANAPOLIS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske 
preparater for behandling av diabetes. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276431 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201403032 
(220) Inndato: 2014.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, US-
IN46285 INDIANAPOLIS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske 
preparater for behandling av sykdommer og 
forstyrrelser relatert til alkoholbruk, Alzheimers, 
angstforstyrrelser, aterosklerose, 
autoimmunsykdommer og -lidelser, blodsykdommer, 
ben- og skjelettsykdommer og -forstyrrelser, kreft, 
kardiovaskulære sykdommer, sykdommer og 
forstyrrelser på sentralnervesystemet, kolesterollidelser 
og -forstyrrelser, cystisk fibrose, demens, 
dermatologiske sykdommer og lidelser, diabetes, 
dyslipidemi, endokrine sykdommer og forstyrrelser, 
gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, 
hormonelle sykdommer og forstyrrelser, betennelser og 
betennelsessykdommer og -forstyrrelser, 
nyresykdommer og -forstyrrelser, leversykdommer og -
forstyrrelser, stoffskiftesykdommer og -forstyrrelser, 
migrene, muskelsykdommer og forstyrrelser, 
nevrodegenerative sykdommer og forstyrrelser, 
nevrologiske forstyrrelser, smerte, 
bukspyttkjertelsykdommer og forstyrrelser, Parkinsons, 
psykiatriske sykdommer og forstyrrelser, 
forplantningssystemsykdommer og forstyrrelser, 
søvnforstyrrelser, urologiske sykdommer og 
forstyrrelser; antidepressiva; diagnostiske midler og 
substanser for medisinske formål; radiofarmasøytiske 
preparater for bruk ved diagnose av nevrodegenerative 
sykdommer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276432 
(151) Reg.dato.: 2014.06.12 
(210) Søknadsnr.: 201403046 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Varmepumper; luftkondisjoneringsanlegg; apparater 

og innretninger for oppvarming, kjøling og ventilasjon; 
luftfiltre; deler til foran nevnte varer. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
varmepumper, luftkondisjoneringsanlegg og av 
apparater og innretninger for oppvarming, kjøling og 
ventilasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276433 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(210) Søknadsnr.: 201402943 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FINANSNÆRINGENS 

AUTORISASJONSORDNINGER, Postboks 2572 Solli, 
0202 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Rådgivning i finansielle spørsmål; finansrådgivning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276434 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(300) Søknadsprioritet 2010.04.08, GB, 2544267 
(210) Søknadsnr.: 201010384 
(220) Inndato: 2010.10.08 
(180) Registreringen utløper: 2020.10.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sky International AG, Dammstrasse 19, CH-6301 ZUG, 
Sveits 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, lyd innspilling, lydreproduksjon, 
telekommunikasjon, signalering, kontroll, livredning og 

undervisning, radio- og fjernsynsapparater og 
instrumenter; apparater for opptak av 
fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, overføring, 
gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater til bruk for mottakelse av satellitt, terrestrisk 
eller kabel overføringer; fjernsyn; LCD, flatskjerm, og 
plasmaskjermer; hjemmekino systemer; forsterkere; 
høyttalere; radioer; trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
innretninger, portable trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
innretninger; fjernkontroller; spillkontroller; trådløse 
spillkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere 
inneholdende dekodere; set-top bokser; digitale set-top 
bokser; høydefinisjons set-top bokser; personlig 
videospillere; set-top bokser for dekoding og for 
mottakelse av satellitter og satellittsignaler, terrestriske 
og kabel kringkastinger; apparater for dekoding av 
kodede signaler herunder set-top bokser for 
fjernsynsmottakelse; set-top boks apparater 
inneholdende dekoder og interaktiv seerguide; set-top 
boks apparater inneholdende dekoder og opptaker for 
opptakelse av fjernsyns- og lydprogrammer; set-top 
boks apparater inneholdende dekoder og 
programmerbar opptaker for overføring av lagrede 
innspillinger for lagring og også for sletting av eldre 
innspillinger; satellittdisker, -tallerkener, og 
parabolantenner; lav-støy blokker; satellitt 
måleinnretninger; dataprogramvare for data søking; 
kodete dataprogrammer, kodete dataprogrammer for 
datamaskiner og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDAer; 
modem for telefoner og for radioer; 
fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder; set-
top bokser for dekoding og mottakelse av satellitt, 
satellittsignaler, terrestrisk kabel og digital 
abonnentlinjer (DSL), internett eller andre elektroniske 
kringkastinger; apparater for dekoding av kodede 
signaler; innspilte fjernsyns- og radioprogrammer; 
innspilte programmer for kringkasting eller andre 
overføringer via fjernsyn, radio, mobiltelefoner, PDA-er 
og via PC-er og datamaskiner; videoinnspillinger; 
multimedia apparater og -instrumenter; portable eller 
håndholdte computere; DVD spillere; datamaskiner; 
computer hardware; computer hardware, apparater og 
instrumenter, alle for overføring, visning, mottakelse, 
lagring og søking av elektronisk informasjon; 
dataprogramvare; elektroniske dataspill; elektroniske 
interaktive dataspill; dataprogramvare; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater for 
opprettelse og muliggjøring av forbindelse til og 
kommunikasjon med databaser og Internett; 
dataprogramvare fremskaffet fra Internett; utstyr for 
avbrytelse eller avslutning av nettverk; fastlinje og/eller 
trådløse computernettverk, rutere, modem, 
brannvegger og/eller broer; computer program og 
software for bruk og distribusjon av varer og tjenester til 
seere av digitale fjernsynskanaler for eventuelt salg og 
bruk av disse varer og tjenester; dataspillprogramvare 
og dataoppgave- og konkurranseprogramvare; 
datavideospill og/eller oppgaver tilpasset for bruk 
sammen med fjernsynsmottakere og skjermer eller 
med video monitorer eller med dataskjermer; 
dataprogrammer for interaktive fjernsyn og for 
interaktive spill og/eller konkurranser; elektroniske 
apparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere i 
forbindelse med spill; spillekonsoller; interaktive 
videospillinnretninger inneholdende computer hardware 
og software og tilbehør derfor, nemlig spillkonsoller, 
spillkontrollere og dataprogramvare for betjening av 
spillkontroller; portable og/eller håndholdte elektroniske 
enheter for interaktive data og videospill; portable 
og/eller håndholdte elektroniske innretninger for 
mottakelse, spilling og overføring av musikk, lyder, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computervideospill; 
underholdningsmaskiner; videoskjermer; 
videoprojektorer; bånd, disketter og kabler, alle 
magnetiske; kassetter og patroner, alle tilpasset for 
bruk av forannevnte bånd; innspilte og tomme lyd- og 
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videokassetter, bånd, kassetter og patroner; CD-er; 
DVD plater; fonografiske opptak; laser lesbare disketter 
for opptak av lyd eller video; ROM patroner, CD Rom, 
kodede kort og disketter; integrerte kretskort, 
minnebærere, opptaksmedia, alt forhåndsinnspilt med 
computer videospill og /eller konkurranser; radio og 
fjernsyns signalantenner; musikk, lyd, video, bilder, 
tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av 
telekommunikasjons nettverk, ved online utlevering og 
ved hjelp av Internett og/eller "WWW" eller andre 
kommunikasjonsnettverk; interaktiv lyd og/eller 
lydopptak; musikk, video, lyd og/eller lydopptak 
(nedlastbare) fremskaffet via MP3 internett websider; 
MP3 spillere, MP3 lesere; lyd og/eller videofil opptakere 
og/eller spillere; portable lyd og/eller videospillere; 
telefonringetoner (nedlastbare); apparater og 
instrumenter for leding, omkopling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontrollering av 
elektrisitet; apparater og instrumenter for mottakelse av 
radio og fjernsynskringkasting herunder for mottakelse 
av kabelsignaler, satellitt og digital kringkasting; 
smartkort; kredittkort; lojalitetskort; akustiske apparater 
eller instrumenter; adaptere; tekniske antenner; 
antenner; forsterkere; underholdningsapparater og 
instrumenter for bruk i tilknytning med en ekstern 
skjerm eller monitor; kommunikasjonsapparater og 
instrumenter; kodete eller magnetiske bank- eller 
kredittkort; kinematografisk film; kinematografiske 
instrumenter og apparater; databærere; 
datalagringsapparater, utstyr og instrumenter; elektrisk 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og/eller 
kringkasting og/eller overføring og/eller dekoding 
og/eller bildeprosessing og/eller lydvisuelle 
instrumenter og apparater; elektroniske instrumenter og 
apparater; filmreproduserende instrumenter og 
apparater; håndholdte elektriske instrumenter og 
apparater; håndholdte elektroniske instrumenter og 
apparater; interaktive undervisnings eller 
underholdningsspill for bruk med televisjonsmottakere 
og videoapparater; mobiltelefoner; film; 
telefonapparater og utstyr; deler og utstyr for alle 
forannevnte varer; solbriller; skinnetuier for 
mobiltelefoner; elektroniske produkter for bruk ved 
elektronisk salg via eller gjennom internett, så som 
computere og computer programmer, telefoner, 
mobiltelefoner og satellitter; etuier, beholdere, 
beskyttende dekke og deler og utstyr derfor, alt til bruk 
med MP3-spillere, innretninger for lagring av musikk, 
media lagringsinnretninger og andre 
konsumerelektroniske innretninger; elektrisk, 
elektronisk og computer utstyr for maskineri for bruk til 
konservering, produksjon og effektiv bruk av varme, lys 
og vann, herunder inkludert termostatiske kontroller, 
solcellepanel for produksjon av elektrisitet, 
fotogalvanisk utstyr, solceller, bevegelsesdetektorer; 
elektrisk, elektronisk og computerutstyr for bruk til 
fremskaffelse av alternativ energi inkludert vindkraft, 
hydroelektrisk kraft, tidevannskraft, geotermisk kraft, 
solkraft, biomasse og biodrivstoff; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner, inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev relatert til miljø 
spørsmål og miljøbeskyttelse, energibesparing og 
økologi, dyrevelferd og fornybare energiprosjekter, 
inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk kraft, solkraft, biomasse og biodrivstoff; 
apparater og instrumenter for lukkede televisjon og 
overvåkningssystem; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåkning; apparater og 
instrumenter for overvåking og kontroll av sikkerhet i 
hjemmet; hjemme- og sikkerhetsapparater og alarmer; 
hjemme og personlig sikkerhetsutstyr; hjemme og 
personlige sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr, herunder inkludert brannvarsling og 
alarmutstyr, inntrenger og innbruddsalarm utstyr og 
bevegelsesdetektor utstyr; radio, telefonisk, televisjon 
og signaleringsapparater og instrumenter, kameraer, 
lyd og videoovervåking, og opptak, lyd og video 
reproduksjonsapparater og instrumenter, alt for kontroll 
og telemetri formål for beskyttelse av hus og hjem samt 

personlig sikkerhet; intern televisjonssystemer (CCTV); 
monitorer, kameraer, optiske linser; kamera utstyr; 
engangs kameraer, videokassettopptakere; software 
for systemkontroll; videoovervåkningsutstyr; detektorer; 
adgangskontrollapparater; lesere, magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort; elektroniske alarmpanel 
for overvåkning og styring; alarm panel; 
glassknusingsdetektorer; røykvarslere; karbondioksid 
detektorer; digitale videoopptakere; digitale 
lydopptakere; digitale lydservere; digitale videoservere; 
elektrisk kommunikasjonsutstyr; beskjed 
programmeringsutstyr; elektriske lås systemer; 
livredningsapparater og utstyr; elektriske alarmer; 
elektronisk utstyr for åpning av dører; elektronisk utstyr 
for beskyttelse; innbruddsalarmer og anti-tyveri utstyr; 
bevegelsesdetektor utstyr; elektronisk kontroll 
apparater; elektroniske apparater for 
kontrolloperasjoner av maskiner; fjernkontroll apparater 
for kontroll av maskiner; computerapparater for kontroll 
av maskinoperasjoner; elektronisk nettverksutstyr; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; utstyr for 
beskjedprogrammering; elektroniske låseapparater; 
computer software, systemsoftware, utstyr, og 
hardware for overføring, mottak, synkronisering, 
fremvisning, up-backing, overvåking, deling, koding, 
dekoding, kryptering, tilgang, fjerntilgang; 
fremskaffelse, innsamling, lagring, sikring, flytting, 
overføring, spredning, lokalisering, organisering ellers 
annen utnyttelse av data, stemme, multimedia, lyd, 
stemmer, musikk, fotografier, tegninger, bilder, video, 
tekst, skrifter eller andre data over et globalt 
datanettverk; computer software, operative software 
system, utstyr, og hardware for synkronisering av data, 
datafiler, elektronisk post, kontakter, kalendre, 
oppgavelister, tekstmeldinger, foto, musikk, lyd, 
lydvisuelle opplevelser, video, tekster, skrifter, 
programmer og annen informasjon mellom computere 
og håndholdt utstyr og omvendt; multimediakort, 
minnekort, flash kort, minnebrikker, media 
datalagringsutstyr, kontakter, programtilleggskort, 
magnetiske kort, SIM kort, telefonringekort, 
hodetelefoner, høretelefoner, bærbare og/eller 
håndholdt elektronisk utstyr for mottagelse, lagring 
avspilling og overføring av data, stemmer, multimedia, 
lyd, musikk, fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelle 
opplevelser, video, tekst, skrifter, grafikk eller andre 
data; online ordbøker, oppslagsverk, og referanse 
tekster (nedlastbare), online publikasjoner inkludert 
aviser, magasiner (tidsskrifter), tegneserier, journaler 
(publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons og 
opplæringsmateriale (nedlastbart), online elektroniske 
ordbøker, leksikon og referanse tekster; computer 
software for gjennomføring av elektronisk betaling og 
overføring av kapital til og fra andre; 
pålitelighetskontroll av online og nedlastbar software; 
online konvertering av software og databaser, inkludert 
valuta konvertering og oppmålingskonvertering; 
computer software for det formål å overvåke 
kommunikasjon og kommunikasjon i chatte rom samt 
for varsling av upassende innhold til tredjemann; 
computer software for overvåking av barns bruk av 
datamaskiner og internett; computer software relatert til 
online beskyttelse og online sikkerhet; beskyttelsesklær 
for sykling; låser for sykler; deler og tilbehør for de 
forannevnte varer; satellittnavigasjonssystemer for 
sykler; globale posisjoneringssystemer for bruk med og 
på sykler; sykkelcomputere; energimålere; computer 
apparater for fjernstyring av distansemålere; 
måleapparater for sykling; distansemålere; 
energimåleres; fartsmålere; briller; sportsbriller; 
solskjermer; beskyttelsesbriller; solbriller; etuier for 
briller; etuier for solbriller; brilleinnfatning; linser for 
øyne; reimer for solbriller og briller; hjelmer; 
sykkelhjelmer; styrthjelmer; beskyttende sportshjelmer; 
bager for beskyttelseshjelmer; sportsartikler for 
beskyttelsesformål; skjenner; radioer; kommunikatorer; 
radioantenner; radiodeler; bærevesker for radioer; 
elektroniske radioapparater; mobile radioer; faste deler 
for radioer; radiomottakere og sendere; 
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kombinasjonsradioer for både mottak og sending; 
bilradioer; solcelle drevede radioer; deler og tilbehør til 
det forannevnte.   

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter, kunstige lemmer, Øyne og 
tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; 
hjertemonitorer; hjerte- og varmemonitorer for å ha på 
under treninger og øvelser; deler og tilbehør for alt 
forannevnte. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; lys for sykler; deler og 
tilbehør dertil. 

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet; sykler; vei- og banesykler; banesykler; 
MB sykler (mountain bikes); racersykler; terrengsykler; 
sykler for bruk i sykkelcross; BMX sykler; 
spinningsykler og ergometersykler for innendørs bruk; 
deler og tilbehør for alle forannevnte varer; 
sykkelrammer; sykkelstyrer og styrestammer for sykler; 
sykkelstyretape; sykkelstyrehåndtak; sykkelseter; 
setestøtter og -søyler; felger for sykkelhjul; gir og 
girsystemer for sykler; kjeder for sykler; varselklokker 
for sykler; kurver for sykler; bremser for sykler; eiker for 
sykkelhjul, kjolebeskyttere for sykler; pedaler for sykler; 
pumper for sykler; hjul og dekk for sykler; innvendige 
slanger for sykkeldekk; skvettlapper og skvettskjermer 
for sykler; sykkelstativer (støtter); sykkelvesker, -poser, 
og -bager; sykkelstabilisatorer; baggasjevesker og -
bager for sykler; bærekurver og vesker for sykler; 
sykkelbærere og -stativ; ekstra seter for barn for bruk 
på sykler samt deler og tilbehør dertil; dekke og 
overtrekk til sykler og sykkelseter; retningsvisere - og 
indikatorer, samt signalutstyr for sykler; tilbehør for 
sykler for 'a bære og holde drikker og mat; 
flaskeholdere for sykler, tilbehør for sykler som har til 
formål å bære og fastholde bagasje, sykkelvesker og -
poser; utstyr og tilbehør for å reparere punkteringer, 
samt verktøy og utstyr for å reparere, legge på, og 
skifte dekk; stropper og fot-/pedalklips til bruk på sykler; 
vridningshåndtak for sykler; tilhengere og vogner for 
bruk sammen med sykler; takgrinder; takgrinder for 
kjøretøyer; takgrinder og oppbevaringsbokser for 
landkjøretøyer; sveiver og pedalarmer for sykler; kraft- 
og energimålere for sykler; deler og tilbehør for alt 
forannevnte. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer og varer av edle 
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, edle steiner; ur og 
kronometriske instrumenter; armbåndsur; klokker; bånd 
og reimer for klokker; armbånd for klokker; reimer og 
stropper for klokker av ethvert materiale; etuier og 
bokser for ur og klokker; urlenker; ur- og klokkevisere; 
urskiver for ur og klokker; ur- og tallskiver på ur og 
klokker; elektriske ur og klokker; mekaniske og 
automatiske klokker; urverk og mekanismer på ur og 
klokker; deler for klokker og ur; pendelur og -klokker; 
sportsur og -klokker; ur- og klokkefjær; ur- og klokkelås; 
ur og klokker for utendørs bruk; ur og klokker til 
sportsbruk; ur og klokker som innehar minnefunksjon; 
tidsoppbevarings-, tidsregistrerings- og 
angivelsesinnretninger; stoppeklokker og deler og 
tilbehør for alt ovennevnte. 

  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; papir, papirartikler, papp og 
pappartikler; trykksaker; publikasjoner, aviser, 
periodiske magasiner, unntatt magasiner distribuert om 
bord i fly til flyreisende i sammenheng med tjenester 
om bord, samt ikke for forhåndsomtaler av televisjon 
eller kino oppføringer, tegneserier, journaler og 
tidskrifter samt bøker; publiseringer inneholdende 
strategiveiledninger, brukermanualer, bøker og 

magasiner, alt innenfor området dataspill, science 
fiction, spill og underholdning; spørrebøker, 
shoppingguider med opplysninger om og opplistinger 
av produkter for kjøp; salgsfremmende litteratur relatert 
til promosjon av salg av varer for salg via digitale 
fjernsyn, Internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plakater og 
posters; postkort og gratulasjonskort; kalendere; 
dagbøker; kort og klistremerker for samling og 
oppbevaring i albumer; skriverekvisita; linjaler; 
viskelær; skrivepapir; sett bestående av skrivesaker og 
skrivesett; kataloger, kvitteringer, alt for ferier og for 
reiser til eller fra bestemmelsessteder; selvklebende 
merker, klistremerker og etiketter; annonsemateriale; 
reklamemateriale; poser; kredittkort; 
instruksjonsmanualer; nyhetsbrev; penner; blyanter; 
skrivesaker og papirvarer; penner og blyantholdere; 
programblader og -guider; brukerhåndbøker eller 
manualer; plastmateriale for pakking, publikasjoner, 
magasiner, inkludert alle de forannevnte laget av 
resirkulert og/eller ubleket materiale og/eller fra 
organisk stoff. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; undertøy; klær for menn, 
kvinner, barn, mindreårige, babyer og for nyfødte; 
jeans, langbukser, bukser, skjørt, shorts, overtøy, 
strikkegensere; gensere; vester, kjoler, jumpere, 
nattøy, kapper, overtrekksdresser, regntøy, gensere, 
skjerf, hatter, votter, snødresser, belter, kittel, 
svømmetøy, lekedresser, smekker, strømper, sokker, 
vanntette klær, undertøy; fottøy for menn, kvinner, 
barn, mindreårige, babyer og for nyfødte, sneakers, 
sandaler, tøfler, støvler, støvletter; hodeplagg for menn, 
kvinner, barn, mindreårige, babyer og for nyfødte, 
pannebånd, øreklokker, caper, gensere, dresskjorter, 
skjorter til formelle plagg, bluser, jakker, slips, dresser, 
badedrakter, belter, skjørt, kjoler, kåper, hatter, caper, 
smokinger, bukser, vester, strikkevarer, skjerf, 
pysjamaser, undertøy, kilter, Øreklokker, sjal, fottøy, 
sko, støvler, tøfler, og sportssko; blazere, pannebånd, 
håndleddbånd, kjeledresser, overaller, treningsbukser, 
og nattøy; sykkelsko; sykkelklær; sykkelhodeplagg 
inkludert hjelmer; beskyttende klær for sykling; 
sportstøy; bekledningsgjenstander til bruk i sport; 
sportsklær; sportsfottøy; sportshodeplagg; hatter; 
sportsuniformer; deler og tilbehør for alt forannevnte. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, spill, og 
leketøy; elektroniske spill; håndholdte enheter for å 
spille elektroniske spill, data eller videospill; videospill 
apparater; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; 
spillkort; kortspill; gymnastikk- og sportsartikler; spill 
innholdende gambling; underholdningsmaskiner; 
underholdningsapparater og instrumenter; interaktive 
undervisnings- eller underholdningsspill, inkludert 
undervisnings- eller underholdningsspill som spilt 
online; beskyttende polstring for kropp og kroppsdeler; 
ansiktsmasker; beskyttende hansker; beholdere 
og/eller bager tilpasset for bæring av sykler og for 
stasjonære treningssykler; ruller for sykler; 
treningssykler; turbotreningssykler; ruller for stasjonære 
sykler; datastyrte treningsapparater; deler og tilbehør 
for det forannevnte. 

  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; meieriprodukter, smør; margarin, 
og andre smørerstatninger; hermetikk; pickles og 
sylteagurk; spiselige nøtter og frø og produkter laget 
derav; skalldyr; snacks; ferdigretter og måltider; supper, 
sauser, og preparater og ingredienser for å lage sauser 
eller supper; produkter laget av et hvert av de 
forannevnte varer. 

  Klasse 30   Kaffe; te; kakao; sukker; ris; tapioka; sago; 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom; brød; 
bakverk og konditorvarer; konfektyrer; spiseis; honning; 
sirup; gjær; bakepulver; salt; sennep; pepper; eddik; 
sauser; is; krydderier; kjeks (andre enn kjeks for dyr); 
kaker; pasta; pastaprodukter og butterdeigprodukter; 



registrerte varemerker 2014.06.23 - nr 26/14

17 
 

sjokolade; sjokoladekonfektyrer som er ikke-
medisinske; iskrem; vannis og frossen konfekt; 
kaffeerstatninger; kaffeessenser og kaffeekstrakter; 
drikkevarer og preparater og ingredienser dertil; 
puddinger; desserter; ferdiglagede måltider og 
ferdiglagede snacks, småretter, og fyllinger; produkter 
laget av forannevnte varer. 

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

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

  Klasse 33   Alkoholdige drikker annet enn øl. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjonstjenester for bedrifter; management av 
kundeforhold og relasjoner til kunder; organisering; drift 
og kontroll av salg og planer for salgsfremmende 
insentiver; tilveiebringelse av produktinformasjon og 
rådgivning forbundet med mulige kjøpere av 
hjemmeunderholdningsutstyr, multimedia apparater og 
-instrumenter, fjernsyn og radio utstyr, audiovisuelt 
utstyr, set-top bokser, personlige videospillere, 
videospillere, dataspill software; hardware og 
periferiske innretninger; leie av annonseplass; 
fjernsynsreklame; forberedelse og presentasjon av 
audiovisuelle fremvisninger i reklameøyemed; 
spredning og disseminering av annonsemateriale; 
arrangering og ledelse av fagmesser og utstillinger; 
arrangering og ledelse av fagmesser og utstillinger 
innen elektronikk, data og videospill for datamaskiner 
og for videospillindustrien; annonsering og 
markedsføring av fjernsynstjenester; innsamling av 
bedriftsstatistikk og kommersiell informasjon; 
lojalitetskorttjenester; markedsføring av studier; 
markedsstudier og -forskning; markedsføring av 
radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, filmer 
(motion pictures), forhåndsinnspilte videotaper, lyd 
og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte 
videokassetter, DVD-er eller forhåndsinnspilte 
videodisketter; overvåkning og analyse av informasjon 
fra telefonsamtaler og anrop (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon, kontroll og 
vurderings- og taksttjenester; mottakelse, lagring og 
forsyning av datastyrt forretningsinformasjonsdata; 
innsamling og sammenstilling av forretningsstatistikker 
og kommersiell informasjon, alt relatert til fjernsyn, 
radio, satellittkringkasting og videospill; abonnering på 
magasiner og aviser; sammenføring og sammenstiling, 
til fordel for andre, av en rekke forskjellige varer, nemlig 
blekningsmidler og andre midler for klesvask, midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, alt for 
klesvask, anti-perspiranter, parfymer, ikke-¬medisinske 
og ikke-medisinerte toalettpreparater, kosmetiske 
preparater, kosmetikk, tannpussemidler, toalettartikler, 
hårpreparater, sjampoer, såper, eteriske oljer, 
skjønnhetsprodukter, artikler for personlig pleie, 
parfymevarer, stearinlys, alt forannevnte laget av 
ubleket og/eller organisk og/eller biologisk nedbrytbare 
ingredienser, farmasøytiske og veterinære varer, 
industrielle oljer og fett, smøremidler, drivstoff (inkludert 
motorsprit) og belysningsmidler, drivstofftilsetninger og 
preparater for å binde sammen og forsterke 
forbrenningen av drivstoff, maskiner og maskinverktøy, 
motorer og maskiner, turbiner for kraftutvikling og 
generering av kraft, kontrollpaneler for turbiner for 
kraftutvikling, maskiner for husholdningsbruk, bygging, 
varer til forbedring av hjemmet og hagearbeid, utstyr til 
dekorering av hjemmet, farger og lakk, håndredskaper, 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
radioer, fjernsyn, lydinnspilling, lydreproduksjon, 
telekommunikasjon, signalering, kontroll, og 
undervisning; apparater for opptak av 

fjernsynsprogrammer; apparater for opptak, overføring, 
gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater til bruk for mottakelse av satellitt, terrestrisk 
eller kabeloverføringer, fjernsyn, LCD og flatskjermer, 
og plasmaskjermer; hjemmekinosystemer, forsterkere, 
høyttalere, radioer, trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
innretninger, portable trådløse lyd og /eller 
audiovisuelle innretninger, fjernkontroller, spillkontroller, 
trådløse spillkontroller, trådløse tastaturer, 
fjernsynsmottakere inneholdende dekodere, set-top 
bokser, digitale set-top bokser, høydefinisjons set-top 
bokser, personlige videospillere, set-top bokser for 
dekoding og for mottakelse av satellitter og 
satellittsignaler, terrestriske og kabel kringkastinger, 
apparater for dekoding av kodede signaler herunder 
set-top bokser for fjernsynsmottakelse, set-top boks 
apparater inneholdende dekoder og interaktiv 
seerguide, set-top boks apparater innholdende dekoder 
og opptaker for opptakelse av fjernsyns- og 
lydprogrammer, set-top boks apparater inneholdende 
dekoder og programmerbar opptaker for overføring av 
lagrede innspillinger for lagring og også for sletting av 
eldre innspillinger, satellittdisker, -tallerkener, og 
parabolantenner, lav-støy blokker, satellitt 
måleinnretninger, dataprogramvare for datasøking, 
kodete dataprogrammer, kodete dataprogrammer for 
datamaskiner og for databehandling og 
telekommunikasjon, telefoner, mobiltelefoner, PDAer, 
modem for telefoner og for radioer, 
fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder, set-
top bokser for dekoding og mottakelse av satellitt, 
terrestrisk kabel og digitale abonnement linjer (DSL), 
internett eller andre elektroniske kringkastinger, 
apparater for dekoding av kodede signaler, innspilte 
fjernsyns- og radioprogrammer, innspilte programmer 
for kringkasting eller andre overføringer via fjernsyn, 
radio, mobiltelefoner, PDAer og via PC-er, 
videoinnspillinger, multimedia apparater og -
instrumenter, portable eller håndholdte computere, 
DVD-spillere, datamaskiner, computer hardware og 
eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter, alle for overføring, visning, mottakelse, 
lagring, og søking av elektronisk informasjon, 
dataprogramvare, elektroniske dataspill, elektroniske 
interaktive dataspill, computer software, computer 
software og telekommunikasjonsapparater for 
opprettelse og muliggjøring av forbindelse til og 
kommunikasjon med databaser og internett, 
dataprogramvare fremskaffet fra internett, utstyr for 
avbrytelse eller avslutning av nettverk, fastlinje og/eller 
trådløse computernettverks rutere, modem, 
brannvegger og/eller broer, computer software og 
dataprogrammer for distribusjon til, og til bruk for, seere 
av digitale fjernsynskanaler for fremvisning og kjøp av 
varer og tjenester, dataspillprogramvare og 
dataoppgave- og konkurranseprogramvare, 
datavideospill og/eller oppgaver tilpasset for bruk 
sammen med fjernsynsmottakere og skjermer eller 
med video monitorer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktive fjernsyn og for 
interaktive spill og/eller konkurranser, elektroniske 
apparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere i 
forbindelse med spill, spillkonsoller, interaktive 
videospillinnretninger inneholdende computer hardware 
og software og tilbehør derfor, nemlig spillkonsoller, 
spillkontrollere og dataprogramvare for betjening av 
spillkontrollere, portable og/eller håndholdte 
elektroniske enheter for interaktive data og videospill, 
portable og/eller håndholdte elektroniske innretninger 
for mottakelse, spilling og overføring av musikk, lyder, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og kode, bærbart 
trådløst lydutstyr, virtuelle virkelighetssystemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video- og fjernsynsutstyr, 
elektroniske publikasjoner, dataspill, 
computervideospill, videoskjermer, videoprojektorer, 
bånd, disketter og kabler, alle magnetiske, kassetter og 
patroner, alle tilpasset for bruk av forannevnte bånd, 
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tomme og forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, 
bånd og patroner, CD-er, DVD-er, grammofonplater, 
laserlesbare plater for opptak av lyd og video, ROM 
patroner, CD ROM, kort og disketter, integrerte 
nettverkskort, minnebrikker, minnebærere, 
innspillingsmedier, alle forhåndsinnspilt med 
datavideospill og/eller konkurranser, kodede kort, radio 
og fjernsynssignalantenner, musikk, lyd, videoer, bilder, 
tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, ved online utlevering og 
ved hjelp av internett og/eller "WWW" eller andre 
kommunikasjonsnettverk, interaktiv lyd og /eller 
lydopptakere, musikk, video, lyd og/eller lydopptak 
(nedlastbare) tilveiebrakt fra MP3 internett websider, 
MP3 spillere, MP3 lesere, lyd- og/eller videofil 
opptakere og/eller spillere, bærbare lyd og/eller videofil 
opptakere og/eller spillere, personlige videoopptakere, 
telefonringetoner (nedlastbare), apparater og 
instrumenter for leding, omkobling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontrollering av 
elektrisitet, apparater og instrumenter for mottakelse av 
radio og fjernsynskringkasting herunder mottakelse av 
kabelsignaler, satellitt og digitale kringkastinger, 
smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustiske apparater 
eller instrumenter, adaptere, tekniske antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og 
instrumenter tilpasset til bruk med ekstern 
fremvisningsskjerm eller monitor, 
kommunikasjonsapparater og instrumenter, kodete 
eller magnetiske bank- eller kredittkort, kinematografisk 
film, kinematografiske instrumenter og apparater, 
databærere, datalagring, elektrisk telekommunikasjon 
og/eller kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller 
overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling 
og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater, 
elektronisk telekommunikasjon og/eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og/eller overføring og/eller 
dekoding og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater, 
filmreproduserende instrumenter og apparater, 
håndholdte elektriske telekommunikasjons og/eller 
kommunikasjons og/eller kringkasting og/eller 
overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling 
og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater, 
håndholdte elektroniske telekommunikasjons og/eller 
kommunikasjons og/eller kringkasting og/eller 
overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling 
og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater, 
interaktive spill for undervisning og/eller underholdning 
til bruk sammen med fjernsynsmottakere og 
videoapparater, mobiltelefoner, film, telefonapparater 
og utstyr, deler og utstyr for alle forannevnte vare, 
solbriller, skinnetuier for mobiltelefoner; elektronisk salg 
av produkter, herunder ved hjelp av nedlastbart 
mediainnhold, inkludert videoer og filmer, 
fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner tilveiebrakt ved eller gjennom internett, 
telefonlinjer, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
terrestriske kringkastingstjenester, etuier, beholdere, 
beskyttende dekke samt deler eller utstyr derfor, alt til 
bruk med MP3¬spillere, innretninger for lagring av 
musikk, media lagringsinnretninger og andre 
konsumerelektroniske innretninger, elektriske, 
elektroniske og datautstyr for maskineri til bruk i 
bevaring, konservering, utvikling, og effektiv bruk av 
varme, lys og vann, inkludert termostatkontroller, 
solpaneler for produksjon av elektrisitet, fotovoltaiske 
innretninger, solceller, turbiner og bevegelsessensorer, 
elektrisk-, elektronisk- og datautstyr til bruk i utvikling 
og generering av alternativ energi inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geometrisk kraft, solenergi, 
biomasse, og biologisk drivstoff, kontroll- og 
overvåkningsutstyr til bruk i utvikling av alternativ 
energi inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk og geometrisk kraft, solenergi, biomasse, 
og bioenergi, elektroniske publikasjoner (nedlastbare), 
inkludert elektroniske publikasjoner, magasiner og 
nyhetsbrev vedrørende beskyttelse av miljøet, 
energiøkonomisering og konservering, 
energihusholdering og økologi, dyrevelferd og 

prosjekter innen fornybar energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk og geometrisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi, apparater og 
instrumenter for lukkede nettverksfjernsyn og 
overvåkningssystemer, apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåkning, apparater og 
instrumenter for hjemmesikkerhetsovervåkning og 
kontroll, hjemmebasert og personlige 
sikkerhetsapparater, hjemmebasert og personlig 
sikkerhetsutstyr, hjemmebasert og personlige 
sikkerhetsalarmer, elektronisk beskyttelsesutstyr, 
inkludert brannalarmer, alarmdetonering og 
alarmutstyr, innbruddsalarmutstyr og 
bevegelsespåvisningsutstyr, radio, telefonisk, fjernsyn 
og signal- og signaleringsapparater og instrumenter, 
kameraer, lyd og video overvåkning og opptak og lyd 
og videogjengivelsesapparater og instrumenter, alt for 
kontroll- og telemetriske formål for hjem- og personlig 
sikkerhet, lukkede nettverksfjernsyn (closed-curcuit 
television systems - CCTV), monitorer, skjermer, 
kameraer, optiske linser, kameravesker, 
engangskameraer, infrarøde reflektorer og 
illuminatorer, videokassettopptakere og -innspillere 
(VCR), software for systemkontroll, 
videoovervåkningsapparater, detektorer, 
adgangskontrollapparater, lesere, avlesere, opplesere, 
magnetiske eller kodede adgangskontrollkort, 
overvåkningsapparater, elektroniske paneler for styring 
og overvåkning av alarmer, alarmpaneler, 
glassknusingsdetektor, røykdetektorer, 
karbonmonoksid (kullos) detektorer, digitale 
lydopptakere, digitale videoopptakere, digitale 
lydservere, digitale videoservere, elektrisk 
kommunikasjonsutstyr, meldingsprogrammeringsutstyr, 
radiopaginering og radio pagineringsutstyr, elektroniske 
låsesystemer, livredningsapparater med utstyr, 
elektriske og elektroniske alarmer, elektrisk og 
elektronisk utstyr for åpning av dører, elektrisk og 
elektronisk utstyr for beskyttelse, innbruddsalarmer og 
anti-tyveri utstyr, bevegelsessensor utstyr, elektroniske 
kontrollapparater, elektroniske apparater for kontroll av 
maskindrift, fjernstyringsapparater for kontroll av 
maskindrift, dataapparater for kontroll av maskindrift, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, meldingsprogrammeringsutstyr, 
elektroniske låseapparater, computer software, 
software for driftssystemer, utstyr, og hardware for 
overføring, mottakelse, synkronisering, skjermvisning, 
up backing, overvåkning, kontrollering, deling, koding, 
dekoding, kryptering, gi tilgang, gi fjerntilgang, 
opprettelse, innsamling, lagring, sikring, flytting, 
fjerning, transportering, spredning, disseminering, 
lokalisering, organisering eller på annen måte gjøre 
nytte eller bruk av data, stemme, multimedia, lyd, 
visuelt materiale, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelt materiale, videoer, tekst, grafiske 
tegninger eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk, computer software, software 
for driftssystemer, utstyr, og hardware for 
synkronisering av data, filer, e-poster, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, fotografier, 
musikk, lyd, visuelt materiale, audiovisuelt materiale, 
video, tekst, grafiske tegninger, programmer og annen 
informasjon mellom datamaskiner og håndholdte eller 
andre innretninger, og vice versa, 
kommunikasjonsplattformer som muliggjør øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og vedvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte eller andre 
innretninger, og vice versa, multimediakort, minnekort, 
flashkort, minnebrikker, minnepinner, innplugginger, 
innpluggingskort, magnetiske kort, SIM kort, 
telefonringekort, hodetelefoner, headsets, bærbare 
og/eller h'andholdte elektroniske innretninger for 
mottakelse, lagring, spill og overføring av data, 
stemme, multimedia, lyd, visuelt materiale, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt materiale, 
video, tekst, grafiske tegninger eller andre data, online 
ordbøker, leksika, og referansetekster (nedlastbare), 
online publikasjoner, inkludert aviser, magasiner 



registrerte varemerker 2014.06.23 - nr 26/14

19 
 

(periodiske), tegneserier, journaler (periodiske), bøker, 
brukermanualer, instruksjons ¬og 
undervisningsmateriale (nedlastbare), online oppslag, 
plakater, posters, fotografier, bilder, artikler, kvitteringer 
og billetter (nedlastbare), online elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster, computer software for 
gjennomføring av elektronisk betaling og overføring av 
obligasjoner til og fra andre, online og nedlastbare 
software for pålitelighetskontroll, online 
konverteringssoftware og databaser, inkludert 
valutakonvertering og målkonvertering, computer 
software til bruk for overvåkning av online 
kommunikasjon og chatte rom samtaler og alarmering 
til tredjemann om dets innhold, computer software for 
overvåkning av barns bruk av datamaskiner og 
Internet, computer software i tilknytning til online 
beskyttelse og sikkerhet, briller, kontaktlinser, 
landbruks- og hagebruksvarer, musikkinstrumenter, 
medisinsk utstyr, elektrisk og elektronisk utstyr for 
hjemmet inkludert hvitevarer, smykker, klokker, ur, 
skrivesaker, apparater for kontroll av temperatur 
inkludert fjernstyring og dataapparater og instrumenter, 
apparater for kontroll av vannforsyning, apparater for 
kontroll av lys inkludert fjernstyring og dataapparater og 
instrumenter, apparater for energieffektiv belysning, 
oppvarming og vannforsyningsformål, spesielt 
lyspærer, vannbevaring og minimering av vannbruk, 
automatiske kontrollapparater for lokal styring av lys, 
oppvarming, og vannforsyning, kjøretøyer; 
befordringsmidler til bruk på land, i luften, eller i vannet, 
kjøretøyer tilrettelagt og tilpasset for bruk med 
fornybare energikilder inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk og geometrisk kraft, solkraft, 
biomasse, og biologisk brennstoff (bioenergi), papir, 
papirvarer, papirartikler, papp og pappartikler, 
trykksaker, publikasjoner, aviser, periodiske magasiner, 
tegneserier, journaler (publiseringer) og bøker, 
publiseringer inneholdende strategiveiledninger, 
brukermanualer, bøker og magasiner, alt innenfor 
området dataspill, science fiction, spill og 
underholdning; spørrebøker, shoppingguider med 
opplistinger av produkter for kjøp, salgsfremmende 
litteratur relatert til promosjon av salg av varer for salg 
via digitale fjernsyn, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler, fotografier, instruksjons- 
og undervisningsmateriell (ikke apparater), plakater, 
posters, postkort og gratulasjonskort, kalendere, 
dagbøker, kort og klistremerker for samling og 
oppbevaring i album, skriverekvisita, linjaler, viskelær, 
skrivepapir, sett bestående av skrivesaker, papirvarer, 
og skrivesett, kataloger og kvitteringer for og fra ferier, 
og for reiser til eller fra bestemmelsessteder, 
selvklebende merker, annonsemateriale, 
reklamemateriale, bager, kredittkort, 
instruksjonsmanualer, nyhetsbrev, penner, blyanter, 
skrivesaker, penner og blyantholdere, programblader 
og -guider, brukerhåndbøker eller manualer, papir, 
papp, papirartikler og varer laget av disse materialer, 
trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, 
skrivesaker, klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, 
plastmateriale for pakking, publikasjoner, magasiner, 
inkludert alle forannevnte laget av resirkulert og/eller 
ubleket materiale og/eller fra organisk stoff, 
isolasjonsmaterialer, spesielt for bevaring av valme 
innenfor boliger og sivile bygninger, lær og 
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndbager, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, reisevesker, 
håndkofferter, kofferter, sjømannssekker, 
["haversacks"], bager for campingturister, pelser, 
halsbånd for dyr, dekke for dyr, bokser av lær eller 
skinnbrett, stresskofferter, lommebøker, skolevesker og 
dokumentmapper, nøkkelskrin (lærvarer) 
stresskofferter, ryggsekker, strandbager, 
dokumentmapper, spaserstokker, kortholdere, 
nøkkelholdere, skinnskuldervesker og -beltevesker, 

parasoller, lommebøker, håndvesker, tasker, 
ryggsekker, skolevesker, skolemapper, vesker med 
skulderreim, skuldervesker, shoppingbager, 
håndkofferter, kofferter, konfeksjons bager, 
bærevesker, reisekofferter, vadsekker, selskapsvesker, 
paraplydekker, og lommebøker, klær, fottøy, 
hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn, 
mindreårige, babyer og for nyfødte, jeans, langbukser, 
bukser, skjørt, shorts, overtøy, strikkegensere, 
gensere, vester, kjoler, jumpere, nattøy, kapper, 
varmedresser, regntøy, gensere, skjerf, hatter, caper, 
votter, snødresser, belter, kilter, svømmetøy, 
lekedresser, smekker, strømper, sokker, vanntette 
klær, undertøy, fottøy for menn, kvinner, barn, 
mindreårige, babyer og for nyfødte, sko, tennissko, 
sneakers, sandaler, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn, mindreårige, babyer og for nyfødte, 
hatter, pannebånd, øreklokker, caper, gensere, 
dresskjorter, skjorter til formelle plagg, bluser, jakker, 
slips, dresser, badedrakter, belter, skjørt, kjoler, kåper, 
hatter, caper, smokinger, bukser, vester, strikkevarer, 
skjerf, pysjamaser, undertøy, øreklokker, sjal, fottøy, 
sko, støvler, tøfler, og sportssko, blazere, pannebånd, 
mansjetter, håndleddbånd, kjeledresser, overaller, 
treningsbukser, og nattøy, tilbehør til hår, belysning, 
kjøkkentøy, glasstøy, porselen fra Kina ("China"), 
porselen, ornamenter, dekorasjoner, møbler, kjøkken, 
sanitærutstyr, kunst, malerier, plakater, posters, 
postkort, trykt materiale, avtrykk, trykksaker, mønstret 
materiale, fotografier, containere og redskaper for 
husholdningsbruk, serviser, spisebestikk, bestikk, 
kjøkkenkniver, møbler og inventar, gulvtepper og ryer, 
dekketøy, sengetøy, sy- og tilhørende artikler, 
symaskiner og utstyr, leker, spill og leketøy, 
elektroniske spill, håndholdte enheter for 'a spille 
elektroniske spill, data eller videospill, videospill 
apparater, spillkort, kortspill, gymnastikk- og 
sportsartikler, spill inneholdende gambling, 
underholdningsmaskiner, underholdningsapparater og -
instrumenter, interaktive undervisnings- eller 
underholdningsspill, spillkort, sportsutstyr, 
treningsutstyr, campingutstyr, varer for kjæledyr, mat 
og drikke, apparater til bruk for eller i forbindelse med 
avslapping eller rekreasjon, motorkjøretøyer og deler 
og tilbehør dertil, beskyttende klær for sykling, 
sykkellåser, sykkellys, sykkelsko, sykkelklær, 
sykkelhodeplagg inkludert hjelmer, beskyttende klær 
for sykling, sykkelprodukter, inkludert med ikke 
begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettskjermer og skvettlapper, 
sykkelseter, verktøykasser for sykling, inkludert 
verktøykasser til bruk for eller i forbindelse med 
punktering, satellitt navigasjonssystemer for sykler, 
satellittnavigasjonssystemer for sykler, globale 
posisjoneringssystemer for bruk med og på sykler, 
sykkelcomputere, energimålere, computer apparater for 
fjernstyring av distansemålere, måleapparater for 
sykling, distansemålere, energimålere, fartsmålere, 
briller, sportsbriller, solskjermer, beskyttelsesbriller, 
solbriller, etuier for briller, etuier for solbriller, 
brilleinnfatning, linser for Øyne, reimer for solbriller og 
briller, hjelmer, sykkelhjelmer, styrthjelmer, beskyttende 
sportshjelmer, bager for beskyttelseshjelmer, 
sportsartikler for beskyttelsesformål, skjermer, radioer, 
kommunikatorer, radioantenner, radiodeler, 
bærevesker for radioer, elektroniske radioapparater, 
mobile radioer, faste deler for radioer, radiomottakere 
og sendere, kombinasjonsradioer for både mottak og 
sending, bilradioer, solcelle drevede radioer, deler og 
tilbehør til det forannevnte, hjertemonitorer, hjerte- og 
varmemonitorer for å ha på under treninger og Øvelser 
deler og tilbehør for alt forannevnte, lys for sykler, deler 
og tilbehør dertil, sykler, vei¬ og banesykler, 
banesykler, MB sykler (mountain bikes), racersykler, 
terrengsykler, sykler for bruk i sykkelcross, BMX sykler, 
spinningsykler og ergometersykler for innendrs bruk, 
deler og tilbehør for alle forannevnte varer, 
sykkelrammer, sykkelstyrer og styrestammer for sykler, 
sykkelstyretape, sykkelstyrehåndtak, sykkelseter, 
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setestøtter og -søyler, felger for sykkelhjul, gir og 
girsystemer for sykler, kjeder for sykler, varselklokker 
for sykler, kurver for sykler, bremser for sykler, eiker for 
sykkelhjul, kjolebeskyttere for sykler, pedaler for sykler, 
pumper for sykler, hjul og dekk for sykler, innvendige 
slanger for sykkeldekk, skvettlapper og skvettskjermer 
for sykler, sykkelstativer (støtter), sykkelvesker, -poser, 
og -bager, sykkelstabilisatorer, baggasjevesker og -
bager for sykler, bærekurver og vesker for sykler, 
sykkelbærere og -stativ, ekstra seter for barn for bruk 
på sykler samt deler og tilbehør dertil, dekke og 
overtrekk til sykler og sykkelseter, retningsvisere - og 
indikatorer, samt signalutstyr for sykler, tilbehør for 
sykler for å bære og holde drikker og mat, 
flaskeholdere for sykler, tilbehr for sykler som har til 
formål å bære og fastholde bagasje, sykkelvesker og -
poser, utstyr og tilbehør for å reparere punkteringer, 
samt verktøy og ustyr for å reparere, legge på, og skifte 
dekk, stropper og fot-/pedalklips til bruk på sykler, 
vridningshåndtak for sykler, tilhengere og vogner for 
bruk sammen med sykler, takgrinder, takgrinder for 
kjøretøyer, takgrinder og oppbevaringsbokser for 
landkjøretøyer, sveiver og pedalarmer for sykler, kraft- 
og energimålere for sykler, deler og tilbehør for alt 
forannevnte, ur og kronometriske instrumenter, 
armbåndsur, klokker, bånd og reimer for klokker, 
armbånd for klokker, reimer og stropper for klokker av 
ethvert materiale, etuier og bokser for ur og klokker, 
urlenker, ur- og klokkevisere, urskiver for ur og klokker, 
ur- og tallskiver på ur og klokker, elektriske ur og 
klokker, mekaniske og automatiske klokker, urverk og 
mekanismer på ur og klokker, deler for klokker og ur, 
pendelur og -klokker, sportsur og -klokker, ur- og 
klokkefjær, ur- og klokkelås, ur og klokker for utendørs 
bruk, ur og klokker til sportsbruk, ur og klokker som 
innehar minnefunksjon, tidsoppbevarings-, 
tidsregistrerings- og angivelsesinnretninger, 
stoppeklokker og deler og tilbehør for alt ovennevnte, 
sportstøy, bekledningsgjenstander til bruk i sport, 
sportsklær, fottøy for sport; hodeplagg til bruk ved 
utøvelse av sport og trening, hatter, caper, 
treningsdresser og treningsuniformer, deler og tilbehør 
for alt forannevnte, ruller for sykler, treningssykler, 
turbotreningssykler, ruller for stasjonære sykler, 
datastyrte treningsapparater, deler og tilbehør for det 
forannevnte, 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, meieriprodukter, 
smør, margarin, og andre smørerstatninger, hermetikk, 
pickles og sylteagurk, spiselige nøtter og frø og 
produkter laget derav, skalldyr, snacks, ferdigretter og 
måltider, supper, sauser, og preparater og ingredienser 
for å lage sauser eller supper, produkter laget av et 
hvert av de forannevnte varer, kaffe, te, kakao, sukker, 
ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og 
næringsmidler av kom, brød, bakverk og konditorvarer, 
konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, 
salt, sennep, pepper, eddik, sauser, is, krydderier, 
kjeks (andre enn kjeks for dyr), kaker, pasta, 
pastaprodukter og butterdeigprodukter, sjokolade, 
sjokoladekonfektyrer som er ikke-medisinske, iskrem, 
vannis og frossen konfekt, kaffeerstatninger, 
kaffeessenser og kaffeekstrakter, drikkevarer og 
preparater og ingredienser dertil, puddinger, desserter, 
ferdiglagede måltider og ferdiglagede snacks, 
småretter, og fyllinger, produkter laget av forannevnte 
varer, friske frukter og friske grønnsaker, skalldyr, øl, 
mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
energidrikker, alkoholdige drikker annet enn øl, alle 
forannevnte varer stilles opp slik at det muliggjøres at 
kunder, på en beleilig måte, kan se på og kjøpe disse 
varer, herunder også via en internett webside, 
interaktive fjernsynsshoppingkanaler, digitale 
fjernsynsshoppekanaler, lukkede eller eksklusive 
informasjonstjenester via internett, eller ved interaktive 
fjernsyn og/eller telekommunikasjoner (inkludert 

stemme, telefoni og/eller overføring av digital 
informasjon eller data) og/eller interaktive digitale 
media; kundeinformasjon og konsulenttjenester for 
salgsfremmende, annonserende, og markedsførende 
formål i forbindelse med 
kringkastingsmottakelsesapparater og instrumenter og 
deler og tilbehør dertil, inkludert kabel, satellitt, og 
terrestrisk, analog eller digital mottakelse; 
annonserings- og promoteringstjenester relatert til 
temaer vedrørende livsstil, økologi og miljø; ledelse, 
forvaltning og utførelse av fornybare energiprosjekter, 
inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geometrisk og geotermisk kraft, solenergi, biomasse, 
og bioenergi og prosjekter i forbindelse med andre 
fornybare energikilder; innsamling, bearbeiding og 
behandling av driftserfaringer i forbindelse med 
fornybare energiprosjekter, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk og geotermisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi, inkludert 
innsamling av statistikk i forbindelse med drift og 
produksjon; sammenføring og sammenstilling, til fordel 
for andre, av en rekke forskjellige detaljhandlere og 
dagligvarebutikker samt andre tjenester, som muliggjør 
at kundene på en bekvemt og beleilig måte kan se på 
og kjøpe disse varer og tjenester og gjøre bruk av slike 
fasiliteter eller laste ned anvendelsesmulighetene, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
sammenføring og sammenstilling av en rekke 
forskjellige tjenesteytere som muliggjør at kundene på 
en bekvemt og beleilig måte an se på og velge disse 
tjenestene; elektronisk salg ved hjelp av (eller i form av) 
nedlastbart mediainnhold, herunder video og film, 
fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner tilveiebrakt ved eller gjennom internett, 
telefonlinjer, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
terrestriske kringkastingstjenester; elektroniske og 
online lagringstjenester; elektronisk og online 
gjenoppretting og gjenfinning av data, filer, e-poster, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
fotografier, musikk, lyd, visuelt materiale, audiovisuelt 
materiale, video, tekst, grafiske tegninger, programmer 
og annen data eller informasjon; online 
auksjonstjenester; tilveiebringelse av online databaser 
for ¬annonser og reklamer, inkludert personlige 
annonser, annonser vedrørende arbeids- og 
ansettelsesmuligheter, annonser over fast eiendom; 
tilveiebringelse av online prissammenligningstjenester; 
tilveiebringelse av online tekstbehandling, regneark, 
kalender, presentasjon og databasetjenester; 
tilveiebringelse av virtuell online kontorstøttetjenester 
for personale, online gavebestillingstjenester; online 
avsendelse, posting, og oppslag av priser, stipender, 
og anerkjennelser og utmerkelser; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester; tilveiebringelse av forretningsinformasjon og 
råd; informasjon relatert til alle forannevnte tjenester 
tilveiebrakt online fra en computer database, eller via 
en hjelpelinje, eller via Internet. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; tilveiebringelse av forsikringer; 
konsultasjoner om forsikring; tilveiebringelse av 
garantier og utvidede garantier og tilhørende 
assistanse; tilveiebringelse av garantier så som 
utvidede garantier og tilhørende assistanse; 
tilveiebringelse av garantier og utvidede garantier i 
relasjon til kringkasting og/eller 
telekommunikasjonsvirksomhet og/eller 
mottagerapparater for kommunikasjon og instrumenter 
og deler og tilbehør dertil inkludert kabler, satellitter, 
terrestrisk, analog eller digital mottaker utstyr; 
finansielle tjenester; finansiell ledelse; finansielle 
forretninger; finansiell sponsorvirksomhet; finansielle 
tjenester og banktjenester; finansiell informasjon; 
tilveiebringelse av finansielle tjenester via internett; 
monetær virksomhet; ledelse og styring av formuer og 
fond; finansielle-, kreditt, debet, forhåndsbetalings-, 
elektroniske verdi-, penger og kontant-, ledelse og 
styring av kontant-, låne- og finanstjenester; finansielle 
tjenester relatert til vedding, spilling, gambling, lotterier 
eller bookmaker virksomhet; kreditt tjenester; kredittkort 
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tjenester; tilveiebringelse av finansiell informasjon 
relatert til vedding, spilling, gambling, lotterier eller 
bookmaker tjenester; tjenester relatert til fast eiendom; 
forretninger med fast eiendom; investeringer i fast 
eiendom; meglertjenester for fast eiendom; agent 
tjenester for fast eiendom; finansiering av fast eiendom; 
ledelse og styring av fast eiendom; administrering av 
fast eiendom; leasing av fast eiendom; taksering og 
vurdering av fast eiendom; oppkjøp og salg av fast 
eiendom; informasjon, råd og konsulent tjenester 
relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av online 
sammenlignbare finansielle tjenester; tilveiebringelse 
av online forsikringstjenester, forsikringsanbud og 
sammenligning av forsikringsanbud; tilveiebringelse av 
online kredittrapporter; tilveiebringelse av online 
bedrageribeskyttelsestjenester; tilveiebringelse av 
finansielle tjenester online for å muliggjøre donasjoner 
til veldedighet; online klarering og avstemming av 
finansielle transaksjoner; online behandling og 
overføring av regninger og betalinger; informasjon, 
rådgivning og assistanse relatert til alle de forannevnte 
tjenester, fremskaffet online fra en computer database 
eller via en hjelpelinje eller internett. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; mobile og fastlinje 
telekommunikasjonstjenester; 
kommunikasjonstjenester; satellitt, cellulær og radio 
kommunikasjonstjenester, fjernsyns- og 
radiokringkasting; transmisjon og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og overføring 
av radio og/eller fjernsynsprogrammer og/eller filmer; 
satellitt, DTT, kabel, DSL og bredbånd kringkasting 
og/eller overføring av lyd og/eller audiovisuelle 
programmer; overføring av lyd, video og/eller 
audiovisuell programmering (på en hvilken som helst 
måte); overføring av videofilmer; kringkasting og 
overføring av fjernsynsprogrammer og filmer til 
personlige datamaskiner; klingkasting og 
kommunikasjon ved eller ved hjelp av datamaskiner; 
overføring av lyd, video og/eller audiovisuell 
programmering ved internett protokoll (IPTV); 
telekommunikasjonstjenester over internett 
inneholdende men ikke begrenset til tjenester ved hjelp 
av stemmer over internett protokoll (VOIP); 
tilveiebringelse og/eller oppkoblingsmuligheter til 
stasjonært, portabelt så vel som trådløst 
bredbåndsnettverk; overføring av tekst, meldinger, lyd 
og/eller bilder; telekommunikasjons og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller 
transmisjon av audiovisuelt innhold; kommunikasjon av 
informasjon (herunder web sider), data ved radio, 
telekommunikasjon og ved satellitt; telefon, 
mobiltelefon, samling og overføring av meldinger, 
radiovarsling, samtaleavledning, telefonsvarer og ved 
tjenester via forespørsler; private nummertjenester; 
tekst-tv tjenester; lån av utskiftningsapparater og -
instrumenter innen telekommunikasjon og 
kommunikasjon i tilfelle sammenbrudd, tap eller tyveri; 
overføring av bilder og meldinger ved hjelp av 
datamaskiner; meldetjenester, nemlig sending, 
mottaking og videresending av meldinger i fonn av 
tekst, lyd, grafiske bilder eller video eller kombinasjoner 
av disse formater; øyeblikkelige meldetjenester; 
tekstmeldingstjenester (SMS); multimedia 
meldingstjenester (MMS), enhetlige meldingstjenester; 
taleposttjenester; tilveiebringelse av telefonringetoner; 
videokonferansetjenester; video telefontjenester; 
tilveiebringelse av tilgang til telekommunikasjons 
infrastruktur for andre operatører; tilveiebringelse av 
tilgang til elektroniske konferanser, diskusjonsgrupper 
og chatte¬rom; tilveiebringelse av chatte-rom; utleie, 
lisensiering, leasing eller leie av apparater, 
instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk 
for eller i forbindelse med forannevnte tjenester; 
rådgivning, informasjon og konsulenttjenester relatert til 
forannevnte; kommunikasjonstjenester ved eller ved 
bruk av satellitt, fjernsyn og/eller radio; 
pressebyråtjenester; anskaffelse av tilgang til nyheter, 
aktuelle offentlige anliggender og sportsinformasjon; 
utleie, lisensiering, leie og leasing av 

kommunikasjonsapparater; elektroniske posttjenester; 
telekommunikasjonstjenester relatert til internett; 
telekommunikasjon av informasjon (herunder 
websider); anskaffelse av lokaliserte tjenester for 
telekommunikasjon og kommunikasjons apparater og 
instrumenter; anskaffelse av trådløs bruk av 
protokolltjenester herunder slike som benytter sikker 
kommunikasjonskanal; anskaffelse av informasjon 
relatert til eller som identifiserer telekommunikasjons og 
kommunikasjons apparater og instrumenter; 
anskaffelse av telekommunikasjons linker og koblinger 
til datamaskin databaser og websider på Internett; 
telekommunikasjonstjenester dedikert til 
detaljhandelsvarer og tjenester gjennom interaktiv 
kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester som er telekommunikasjons- og/eller 
kommunikasjons ¬og/eller kringkastings- og/eller 
transmisjonstjenester; interaktive tjenester for 
fjernsynsseere herunder slike som ser på 
mobiltelefoner og personlige datamaskiner som er 
telekommunikasjons- og/eller kommunikasjons- og/eller 
kringkastings- og/eller transmisjonstjenester; 
fjernsynskringkastingstjenester inneholdende 
interaktive tjenester for seerguider og intelligent 
automatisert utvalg for programregistrering og opptak 
av programmer, interaktive tjenester for fjernsynsseere 
som muliggjør automatisk innspilling og lagring av 
programmer initiert på basis av kunders seervaner eller 
preferanser som er telekommunikasjons- og/eller 
kommunikasjons- og/eller kringkastings- og/eller 
transmisjonstjenester; tilveiebringelse for interaktive 
fjernsynsseere (herunder slike som ser på sine 
mobiltelefoner eller personlige datamaskiner) tilgang til 
informasjon, data, grafikk, lyd og/eller audiovisuelt 
innhold fra en begrenset gruppe av internett websider 
eller portaler; kringkasting og overføring av interaktive 
fjernsyn, interaktive spill, interaktive nyheter, interaktiv 
sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video på forespørsel og nærstående 
forespørsler etter telekommunikasjons- og/eller 
kommunikasjons- og/eller kringkastings- og/eller 
transmisjonstjenester; strømmende og pågående 
leveranser av video på forespørsel til kunder; 
tilveiebringelse av filmer, videoer og 
fjernsynsprogrammer til seere på etterspørsel og 
nærstående forespørsel; profesjonell 
konsulentvirksomhet relatert til kringkasting; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser som lagrer 
informasjon relatert til en rekke utvalg av varer og 
tjenester; muliggjøring av tilgang til internett; 
tilveiebringelse av kontakt eller kobling mellom 
websider og fjernsynsseere via interaktive 
fjernsynsportaler; internett portaltjenester; 
webportaltjenester; tilveiebringelse av 
bredbåndstjenester; interaktive fjernsynsportaltjenester 
for tilveiebringelse av tilgang til Internett websider for 
fjernsynsseere via deres fjernsynsmottagelsesutstyr, 
herunder digitalt fjernsynsmottagelsesutstyr; 
tilveiebringelse av adgang til Internett websider for 
mobiltelefonbrukere; profesjonell konsultasjon og 
informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle 
forannevnte tjenester; leasing, lisensiering og leie av 
tilgangstid til en informasjonsdatabase; 
telekommunikasjonsinformasjon; faktiske 
informasjonstjenester relatert til fjernsynskringkasting; 
lydvisuelle kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; levering av beskjeder; 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og/eller 
kringkasting og/eller transmisjon av radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, og filmer; telekommunikasjon 
og/eller kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller 
transmisjon av lyd og/eller visuelt materiale og 
materiale fra forhåndsinnspilte videobånd; transmisjon 
av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt 
materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVD-er 
eller forhåndsinnspilte videodisketter; utleie, 
lisensiering, leasing eller leie av kommunikasjonsutstyr; 
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sending av beskjeder; telefonisk eller 
telefonkommunikasjonstjenester; trådløs 
kommunikasjonstjenester; e-sell ved hjelp av tjenester, 
nemlig levering av tjenester via telekommunikasjon, av 
medieinnhold herunder videoer og filmer, 
fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner tilveiebrakt via internett, telefonlinje, kabel, 
trådløs overføring satellitt eller terrestrisk 
kringkastingstjeneste; organisering av 
ringeinformasjon; ringefremvisningstjenester; 
ringealarmtjenester; datatjenester for tilgang til 
kommunikasjoner eller datanettverk; datatjenester for 
tilgang til underholdning, utdanning, informasjon og 
data via telefon, linje, kabel, ledning eller fiber, 
database eller datanettverk; datatjenester for tilgang og 
gjenoppretting av informasjon, meldinger, tekst, lyd, 
bilder og data via en datamaskin eller datanettverk; 
datatjenester for tilgang og gjenoppretting av radio og 
fjernsynsprogrammer; konsulentvirksomhet, 
synkronisering, overføring og transmisjon av 
programmer, data, filer, e-poster, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, 
visuelt materiale, audiovisuelt materiale, video, tekst, 
grafiske tegninger, programmer og annen informasjon 
via telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering over 
telekommunikasjon, kommunikasjon og datanettverk; 
fjernstyring av datatilgangstjenester; e-post, e-post 
varsel- og alarmtjenester; online umiddelbar 
meldingstjenester; tilveiebringelse av online 
konferanser, diskusjonsgrupper, beskjedtavler og 
diskusjonsrom; internett portaltjenester; 
webportaltjenester; online video på forespørsel eller 
nærstående forespørsel telekommunikasjons- og/eller 
kommunikasjons- og/eller kringkastings- og/eller 
transmisjonstjenester; online 
telekommunikasjonstjenester for å muliggjøre tilgang 
og gjenoppretting av data, filer, e-poster, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, fotografier, 
musikk, lyd, visuelt materiale, audiovisuelt materiale, 
video, tekst, grafiske tegninger, programmer og annen 
informasjon via en datamaskin eller datanettverk eller 
elektronisk innretning inkludert tjenester tilveiebrakt 
over et globalt telekommunikasjonsnettverk; online 
telekommunikasjonstjenester relatert til webkasting og 
podkasting inkludert tjenester tilveiebrakt over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; spiller til spiller tjenester 
("peer to peer"); tilveiebringelse av interaktive 
avstemningstjenester; online ordbøker, leksika, og 
referansetekster, online publikasjoner, inkludert aviser, 
magasiner (periodiske), tegneserier, journaler 
(periodiske), bøker, brukermanualer, instruksjons- og 
undervisningsmateriale; online oppslag, plakater, 
fotografier, bilder, artikler, kvitteringer og billetter, 
rådgivning eller tilveiebringelse av informasjon relatert 
til det forannevnte; informasjon relatert til alle de 
forannevnte tjenester tilveiebrakt online fra en 
computer database eller via en hjelpelinje eller 
internett. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utdannelses- og underholdningstjenester; 
tilveiebringelse av opplæring; tilveiebringelse av 
audiovisuelt innhold relatert til underholdning, 
utdannelse, trening, sport og kultur; utdannelses- og 
underholdningstjenester ved hjelp av radio, fjernsyn, 
telefoni, internett og online databaser; utleie, 
lisensiering, leie, og leasing av kinomatiske filmer, 
videoer, DVD-er, lydinnspillinger, 
lydinnspillingsapparater, sportsapparater, 
fjernsynsoppsettinger og videospillere, DVD-spillere og 
radioopptakere; produksjon av filmer for fjernsyn og 
kino; tilveiebringelse av online elektroniske 
publikasjoner (ikke-nedlastbare); publisering av 
magasiner, bøker, tekster og trykksaker; publisering av 
elektroniske bøker eller journaler, online; 
tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner; online 
ordbøker, oppslagsverk, og referansetekster; online 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner (periodiske); 

tegneserier, journaler (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjons- og opplæringsmateriale, 
online plakater, fotografier, bilder, artikler, bilag, og 
billetter; tilveiebringelse av fasiliteter i form av 
innspillingsstudioer; produksjonstjenester av 
direktesendte show; organisering av sportsaktiviteter 
og konkurranser; billettkontortjenester; produksjon og 
presentasjon av programmer overført via fjernsyn, 
Internett eller andre telekommunikasjonskanaler for 
gjennomføring av interaktive visninger, for beskuelse 
og kjøp av varer; billettreservasjonstjenester relatert til 
underholdningsvirksomhet; produksjon, presentasjon 
og distribusjon av radio- og fjernsynsprogrammer, 
interaktivt fjernsyn, interaktive spill, interaktiv 
underholdning og interaktive konkurranser; 
produksjonspresentasjon og distribusjon av 
konkurranser, tevlinger, spill, spørrekonkurranser, 
studiounderholdning og begivenheter med deltakelse 
av publikum; interaktive utvelgelser av 
fjernsynsprogrammer for seere; tilveiebringelse av 
interaktiv underholdning, nyheter, kulturelle aktiviteter 
og sport for fjernsynsseere; interaktiv underholdning, 
utdannende, sportslige og kulturelle tjenester for 
fjernsynsseere; seerguidetjenester; seerguidetjenester 
som støtter innspillinger og regulær terminleie av 
programmer og filmer; automatisk initierte 
innspillingstjenester av fjernsynsprogrammer på basis 
av kunders eller seeres seervaner/preferanser; 
underholdende, utdannende, sportslige og kulturelle 
tjenester i forbindelse med fremskaffelse av video på 
forespørsel samt forespørsel om kommende videoer; 
tilveiebringelse av filmer, videoer, og 
fjernsynsprogrammer til seere på forespørsel samt ved 
forespørsler om kommende filmer, videoer og 
fjernsynsprogrammer; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; veddemål, spill- og gamblingtjenester, 
kredittveddemål, spilling, gambling, lotteri eller 
bookmakervirksomhet; veddemål ved eller ved hjelp av 
kredittkort, spilling, gambling, lotteri eller 
bookmakertjenester; organisering og gjennomføring av 
lotterier; elektronisk vedding, spilling, gambling, lotteri 
eller bookmakertjenester tilveiebrakt av eller ved hjelp 
av internett, eller via globalt nettverk, eller online fra en 
datanettverksdatabase, eller ved hjelp av telefoni, 
herunder til mobiltelefoner, eller via fjernsynskanaler, 
herunder fjernsynskanaler distribuert via satellitt, 
terrestrisk eller kabelfjernsyn klingkasting; arrangering 
og gjennomføring av konkurranser for videospillspillere 
og dataspillspillere; betal- og betalbare spilltjenester 
("pay to play games services"); interaktive spill og 
spilltjenester via nettverk og med deltakelse spiller- til 
spiller ("peer to peer"); interaktive pokerspill og spill 
herunder både i en-spiller og i flere- eller multispiller 
formater; presentasjon, produksjon og avholdelse av 
pokerkonkurranser, tumeringer, spill og spilling; 
elektroniske publiseringstjenester, videoinnspilling og 
opptakstjenester, informasjon og rådgivningstjenester 
relatert til forannevnte tjenester; tilveiebringelse av 
nyheter, aktuelle spørsmål og sportsinformasjon; 
nyheter, aktuelle spørsmål og utdannende 
informasjonstjenester; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til fjernsyn og 
radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, 
underholdning, musikk og sport, tilveiebrakt online fra 
en computer database eller Internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester relatert til 
fjernsyn og radioprogrammer, nyheter og sport; 
instruksjonstjenester, opplæringstjenester, 
fritidstjenester, rådgivende tjenester relatert til 
underholdning; arrangering av konferanser, seminarer, 
symposier eller arbeidsgrupper ("workshops"); 
arrangering av utstillinger og festivaler; 
reservasjonsbyråtjenester; kinotjenester, 
kinostudiotjenester; distribusjon av radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, 
forhåndinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt 
materiale, forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndsinnspilte videodisker og disketter; produksjon 
av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
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spillefilmer, foråndinnspilte videobånd, lyd og/eller 
visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, 
DVD-er eller forhåndsinnspilte videodisker; redigering 
av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller 
visuelt materiale, forhåndinnspilte videokassetter, DVD-
er eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; 
utleie, lisensiering, leasing eller leie av 
radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller 
visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, 
DVD-er eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; 
fremstilling og visning av radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, 
forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt 
materiale, forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndsinnspilte videodisker og disketter for 
underholdende, undervisende, sportslige eller kulturelle 
formål; fornøyelsesparktjenester med tema om filmer, 
radio eller fjernsynsproduksjoner; organisering og 
ledelse av fornøyelsesparker og temaparker; 
organisering av underholdning; forberedelse av 
radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
forhåndsinnspilte videobånd, DVD-er, lyd og/eller 
visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, 
forhåndsinnspilte videodisker og disketter eller 
spillefilmer for distribusjon for transmisjon eller 
kringkasting på hvilken som helst måte; tilveiebringelse 
av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, lyd 
og/eller visuelt materiale eller spillefilmer, ønline (ikke-
nedlastbar); publikasjon og distribusjon av trykte 
medier og innspillinger; digitale 
bildebehandlingstjenester; dubbing; 
videobåndredigering; underholdning; filmproduksjon; 
leie av spillefilmer; filmstudioer; tilveiebringelse av 
kinofasiliteter; produksjon av forestillinger og show; 
videofilm båndproduksjon; leie av lydutstyr; leie av 
belysningsapparater for teateroppsetninger eller 
fjernsynsstudioer, leie av spillefilmer; leie av 
filmprojektorer og tilbehør; leie av radioutstyr; leie av 
fjernsyn og fjernsynsutstyr; leie av sportsutstyr; leie av 
videokameraer; leie av videobånd; leie av 
videoopptakere og avspillere; teaterproduksjoner; 
filmstudiotjenester; organisering av og vertskap for 
premie og prisseremonier; presentasjon av filmer; 
produksjon av spesialeffekter for filmer; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportslige, vitenskapelige, politiske og kulturelle 
begivenheter; produksjon av illustrasjoner ("artwork") 
for animasjonsfilmer; opptaksstudiotjenester; 
distribusjon og levering av video og lydinnhold ved salg 
og leie, hvorved kunden er berettiget til en eller flere 
visninger av mediainnholdet via eller ved hjelp av en 
hvilken som helst avspillingsinnretning, alt relatert til 
underholdning, utdanning, sport og kultur; utdannelse 
og tilveiebringelse av trening i forbindelse med 
beskyttelse av miljøet, energibevaring og økologi og 
dyrevelferd; utdannelse og tilveiebringelse av trening i 
forbindelse med alternative energikilder, inkludert 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk og 
geometrisk kraft, solenergi, biomasse, og biologisk 
brennstoff (bioenergi); publisering av 
instruksjonsmateriale og salgsfremmende materiale 
relatert til miljøbeskyttelse, energibevaring og økologi 
og dyrevelferd; arrangering og ledelse av seminarer og 
arbeidsgrupper ("workshops"); etablering av 
treningsprogrammer og treningsmanualer; organisering 
og ledelse av sikkerhetskurs og utdannelseskurs; 
online nyhetsrapporteringstjenester; online 
tilveiebringelse av informasjon og generell 
leksikonkunnskap; online oversettelsestjenester; online 
bibliotektjenester inkludert lån og bytte av bøker og 
andre publikasjoner og fotografier; tilveiebringelse av 
online klasser, seminarer, arbeidsgrupper 
("workshops"), utstillinger og visninger; online kortspill; 
sykling som sport; tilveiebringelse av profesjonelle 
sykletjenester; organisering av syklebegivenheter; 
konsulentvirksomhet; informasjon og 
rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte 

tjenester; rådgivning og tilveiebringelse av informasjon 
forbundet med forannevnte; informasjon relatert til alle 
de forannevnte tjenester tilveiebrakt online fra en 
computer database eller via hjelpelinje eller Internett. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design og utvikling av computer 
hardware og software; utførelse av oppdrag så som 
design, tegning og skrivearbeid for bruk på og 
oppdatering av websider på internett; vertskap for 
websider; konstruering og vedlikehold av websider; 
datatjenester for interaktiv kommunikasjon og 
kringkasting; installasjon, leie og vedlikehold av 
computer software; værvarsling; vedlikehold og 
reparasjon av interaktive videospillinnretninger 
innbefattende av computer software og tilbehør, nemlig 
software for betjening av spillkontroller; 
hjemmedatamaskintjenester, nemlig data 
konsulentvirksomhet, installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av computer software, oppdatering av 
software og datastøttetjenester og support; 
datatjenester, nemlig organisering av infrastruktur for å 
gjøre fjernsynsabonnenter i stand til å få tilgang til 
internettjenester via fjernsyn; rådgivning relatert til 
utvikling av datasystemer; rådgivningstjenester relatert 
til databaserte informasjonssystemer; 
rådgivningstjenester relatert til computer hardware eller 
software; design, installering, vedlikehold eller 
oppdatering av computer software; design av computer 
hardware; designtjenester; konstruering og design av 
elektriske eller elektroniske systemer; designtjenester 
for illustrasjoner ("artwork") for animasjonsfilmer; 
overvåkning og analyse av ringeinformasjon; 
dataprogrammeringstjenester; internett "walled garden" 
tjenester; drift av søkemaskiner; utleie, lisensiering, 
eller leasing av computer hardware eller software; 
testing, forskning; vurdering; konsultering, rådgivning 
eller tilveiebringelse av informasjon i forbindelse med 
det forannevnte; datatjenester for online shopping; 
datatjenester relatert til bearbeidelse og håndtering av 
bestillinger og betalinger; værvarsling; tilveiebringelse 
av informasjon og råd i forbindelse med beskyttelse av 
miljøet, energibevaring og alternative energikilder, 
økologi og dyrevelferd, så vel som ledelse av forskning 
og skriving av ekspertuttalelser og ¬rapporter innenfor 
forannevnte områder; forskning og utvikling av 
bærekraftig bruk av naturen og miljøet; teknisk og 
juridisk assistanse vedrørende miljøbeskyttelse, 
energibevaring og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og effektivisering og ikrafttredelse av slike 
prosjekter; utvikling og testing av fornybare energikilder 
inkludert, inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk og geometrisk kraft, solenergi, biomasse, 
og biologisk brennstoff (bioenergi), og bestanddeler 
derfor; iverksetting av forskningsprosjekter vedrørende 
miljøbeskyttelse, energibevaring og alternative 
energikilder, økologi og dyrevelferd; ikke-nedlastbar 
computer software for overfØring, mottaking, 
synkronisering, fremvisning, sikkerhetskopiering, 
overvåkning, kontrollering, deling, koding, dekoding, 
kryptering, gi tilgang, gi fjerntilgang, oppretting, 
samling, lagring, sikring, flytting, overføring, spredning, 
lokalisering, organisering eller på annen måte benytting 
av data, stemme, multimedia, lyd, visuelt materiale, 
musikk, fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt 
materiale, video, tekst, grafiske tegninger eller annen 
data, inkludert via et globalt kommunikasjonsnettverk; 
søknadstjenester for tilveiebringelsestjenester; tekniske 
rådgivningstjenester inkludert disse tjenestene 
tilveiebrakt via en hjelpelinje; elektronisk 
tilveiebringelse av software oppdateringer; online 
værmelding; tilveiebringelse av online kart- og 
ruteplanleggingstjenester; tilveiebringelse av 
spesialbestilte websider, inneholdende brukerdefinert 
informasjon, søkemotorer og linker til andre websider; 
online skanning, sporing, karantenesetting og 
eliminering av virus, virusormer, trojanere, spionvare, 
ondsinnet programvare ["malware"], og uautorisert data 
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og programmer på datamaskiner og elektroniske 
innretninger; online ledelse og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online vertskapstjenester som gir 
brukere adgang til 'a publisere og dele data online; 
tilveiebringelse av online interaktive kalendere; 
tilveiebringelse av fjernstyrt sikkerhetskopierings 
["back-up"] tjenester for computer data inkludert 
tjenester tilveiebrakt over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; konsulentvirksomhet, 
informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle de 
forannevnte tjenester; informasjon relatert til alle de 
forannevnte tjenester, tilveiebrakt online fra en 
computer database eller via en hjelpelinje eller 
internett. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale 
tjenester utført av andre for 'a dekke personlige behov; 
lisensiering av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, 
filmer, spillefilmer, forhåndinnspilte videobånd, lyd 
og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte 
videokassetter, DVD-er eller forhåndsinnspilte video 
disker og disketter; rådgivningstjenester relatert til 
immaterialrett eller lisensiering eller beskyttelse av 
industrielle rettigheter; lisensiering av computer 
software; utnyttelse av rettigheter til opphavsrettlig 
beskyttet materiale; utnyttelse av rettigheter til 
radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
forhåndsinnspilte videob'and, forhåndsinnspilte 
videokassetter, forhåndsinnpilte videodisker eller 
spillefilmer; utnyttelse av transmisjons- og 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle eiendomsrettigheter; 
utstedelse av lisensieringsrettigheter; 
lisensieringstjenester; ledelse og forvaltning av 
immaterielle rettigheter eller industrielle 
eiendomsrettigheter; tjenester forbundet med utnyttelse 
av rettigheter til radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte 
videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter, 
forhåndsinnspilte videodisker eller spillefilmer; tjenester 
forbundet med utnyttelse av immaterielle rettigheter 
eller industrielle eiendomsrettigheter; utnyttelse av 
trykksaker (copyright); tilveiebringelse av horoskoper; 
lisensiering av fast eiendom; lobbyvirksomhet for 
politiske formål, inkludert politisk press hva angår 
beskyttelse av miljøet, energibevaring og alternative 
energikilder, økologi og dyrevelferd; sikkerhetstjenester 
for beskyttelse av eiendom og individer; tilveiebringelse 
av hjemlige og personlige overvåknings- og 
sikkerhetsalarmtjenester; innbruddsalarmtjenester; 
brannalarm og beskyttelsestjenester; sikkerhetsmåling 
relatert til sikkerheten til personer og hjem; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og hjem; overvåkning 
og kontroll av personlig sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; rådgivningstjenester 
relatert til sikkerhet; leie av sikkerhetsapparater; leie av 
sikkerhetsovervåkningsapparater; elektriske 
beskyttelsestjenester for telefonsentraler; tjenester for 
overvåkning og kontroll med utslippssystemer og 
vannoverflod alarmer; sikkerhets- og brannsystemer for 
overvåknings- og kontrolltjenester for lokalisert 
overvåkning i forbindelse med brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester i forbindelse med beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online dating tjenester samt 
sosiale nettverkstjenester for vennskap og opprettelse 
av bekjentskaper; tilveiebringelse av online horoskoper; 
tilveiebringelse av motivasjons- og 
belønningsprogrammer og websider for personlig 
utvikling, livsstil og følelser, samt helse og trening; 
juridisk assistanse relatert til beskyttelse av miljø, 
energibesparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd samt utførelse av slike prosjekter, og 
informasjon og rådgivningstjenester relatert dertil; 
informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester, 
tilveiebrakt online fra en computer database eller via en 
hjelpelinje eller internett. 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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CAPSULAROSSA 
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 Ruffino SrL, Via Corsica, 12, IT-25125 BRESCIA, Italia 
(740) Fullmektig: 
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  Klasse 33   Vin. 
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(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
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(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Avsminkingspreparater; blekemidler for kosmetisk 
bruk; blyanter for kosmetisk bruk; blyanter for 
øyenbryn; fargestoffer for håret; hårfargestoffer; 
klebemidler for festing av løshår; klebemidler for 
kosmetiske formål; kluter impregnerte med rensemidler 
for rengjøring; kosmetikk for øyenbryn; kosmetikksett; 
kosmetiske preparater; kosmetiske preparater for 
hudpleie; kosmetiske preparater for øyenvipper; 
kunstige festemidler for øyenvipper; lotion for 
kosmetisk bruk; maskara; masker for skjønnhetspleie; 
pudder for sminking; sminkeprodukter; sminker. 

  Klasse 35   Administrasjon av handelstjenester; demonstrasjoner 
av varer; faglige konsultasjoner om forretninger; 
forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; forretningsledelse for frilans 
tjenesteytere; import- og eksportagenturer; 
markedsføring; modelltjenester for reklame og salg; 
organisering av motevisninger for salgsformål; 
presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; 
public relation [pr-virksomhet]; salg [detalj- og engros-] 
av farmasøytiske, veterinære og sanitære preparatrer 
og medisinsk utstyr; utleie av reklameplass; utsendelse 
av vareprøver; varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]. 

  Klasse 41   Arrangering av skjønnhetskonkurranser; arrangering 
og ledelse av praktiske seminarer; instruksjon 
[opplæring]; organisering av konkurranser (utdanning 
eller underholdning); organisering og ledelse av 
konferanser; organisering og ledelse av kongresser; 
organisering og ledelse av seminarer; 
oversettelsesvirksomhet; praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; undervisning; utgivelse av tekster, 
andre enn reklametekster; veiledning; yrkesfaglig 
opplæring; yrkesveiledning. 

  Klasse 44   Frisørsalonger; hårfjerning med voks; 
manikyrtjenester; massasje; skjønnethetspleietjenester; 
skjønnhetssalonger; tatovering. 
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  Klasse 29   Fisk og skalldyr (ikke levende); fisk- og 
skalldyrprodukter, herunder fiskefileter, fisk og 
skalldyrhermetikk, fiskemel, kråkebolleprodukter; 
ferdigretter bestående av fisk og skalldyr.  

  Klasse 31   Levende fisk og skalldyr; kråkeboller; smolt; fiskerogn, 
befruktet rogn og melke; næringsmidler for dyr.  

  Klasse 44   Fisk- og skalldyroppdrett; veterinære tjenester relatert 
til havbruk, fisk- og skalldyroppdrett. 
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 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 
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(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Apparater for fremstilling av øl; apparater for 

fremstilling av drikker. 
  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

  Klasse 40   Bryggerivirksomhet; ølbrygging; fruktpressing. 
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(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kosttilskudd i drikkeform; kosttilskudd, 

næringstilskudd og drikker med næringstilskudd; 
botaniske ekstrakter til ernæringsformål og til bruk i 
fremstilling av næringsmidler og kosttilskudd; 
kosttilskudd i form av oppløsninger, sirup, 

saftkonsentrater, stoffer og pulvere.   
  Klasse 11   Temperaturkontrollerte dispensere for vann og/eller 

drikker. 
  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 

drikkeflasker; beholdere av metall, plast og/eller glass 
for drikke, herunder varmeisolerende beholdere, 
halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); 
glassvarer. 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker som er tilsatt 
smakstilsetninger; fruktdrikker og fruktjuicer, 
grønnsaksjuicer (drikkevarer), saft og andre preparater 
til fremstilling av drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276440 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(210) Søknadsnr.: 201403075 
(220) Inndato: 2014.03.17 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cermaq ASA, Postboks 144 Sentrum, 0102 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Fisk og skalldyr (ikke levende); fisk- og 

skalldyrprodukter, herunder fiskefileter, fisk og 
skalldyrhermetikk, fiskemel, kråkebolleprodukter; 
ferdigretter bestående av fisk og skalldyr.  

  Klasse 31   Levende fisk og skalldyr; kråkeboller; smolt; fiskerogn, 
befruktet rogn og melke; næringsmidler for dyr.  

  Klasse 44   Fisk- og skalldyroppdrett; veterinære tjenester relatert 
til havbruk, fisk- og skalldyroppdrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276441 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(210) Søknadsnr.: 201314404 
(220) Inndato: 2013.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2023.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Betit Operations Ltd, The Firs, Flat 1, George Borg 

Oliver Street, MT-SLM 1801 SLIEMA, Malta 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 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, DVD-er og andre 
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digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
applikasjoner i form av dataspill. 

  Klasse 41   Undervisning/utdanning; tilveiebringelse av 
opplæring/instruksjon; underholdning; sport- og 
idrettsaktiviteter; kulturvirksomhet; kasinoer 
[hasardspill]; kasinoer; kasino-, spill- og 
hasardspilltjenester; kasino (hasardspill); leasing av 
kasinospill; kasino- og hasardspillvirksohet; utleie av 
lokaler i tilknytning til kasino- og hasardspill; 
kasinotjenester; utleie av spillemaskiner og -apparater; 
spilletjenester on-line (via datanettverk); spilletjenester 
som tilveiebringes via direktetilkobling fra et datanett; 
informasjon til spillere av spill om rangordning av deres 
spilleresultat via webplasser; elektroniske 
spilletjenester, inkludert tilveiebringelse av dataspill 
gjennom direktetilkobling eller gjennom et globalt 
datanettverk; elektroniske spilletjenester via et globalt 
datanett; elektroniske spilletjenester tilveiebrakt fra en  
databasert database eller via internet; spilleshow; 
tilveiebringelse av spill; spilletjenester; 
utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
utarbeidelse av spilleskjemaer og -spill; arrangement 
av spill og konkurranser; tilbydelse av spilleshow; utleie 
av spilleutstyr; utleie av spillefilmer; utleie av utstyr for 
spill; spillehaller; kasino-, spille- og hasardspilltjenester; 
organisering av spill; spilletjenester on-line. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; datakonvertering av dataprogrammer 
og data [ikke fysisk konvertering]; 
dataprogramvarerådgivning; 
datamaskinprogrammering; oppdatering av 
dataprogramvare; datasystemanalyser; design av 
datasystemer; konsultasjoner vedrørende webdesign; 
konsultasjoner innen området for design og utvikling av 
datamaskinvare; konsulenttjenester vedrørende 
informasjonsteknologi [IT]; konvertering av data og 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
tilveiebringelse av søkemotorer for internet; 
tilveiebringelse av plass på web-servere/web-sider 
[webhoteltjenester]; tilveiebringelse av vitenskapelig 
informasjon; utforming av dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276442 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(210) Søknadsnr.: 201403034 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kupp Ltd, 100 Cannon Street, GB-EC4N6EU 

LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 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, sandwicher, pizza og 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. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
nemlig restauranter, kaféer, delikatesser, bar og puber, 
kaffebar, take-away av mat og drikke, fast-food- og 
snackbartjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276443 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(210) Søknadsnr.: 201403035 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kupp Ltd, 100 Cannon Street, GB-EC4N6EU 
LONDON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; bevertning og tilbringing av mat og drikke, 
nemlig restauranter, kaféer, delikatesser, bar og puber, 
kaffebar, take-away av mat og drikke, fast-food- og 
snackbartjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276444 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(210) Søknadsnr.: 201402952 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Medialounge AS, Fjellvegen 9 B, 2819 GJØVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Brikker [integrerte kretser], bærbare datamaskiner, 

computer periferiutstyr, computerprogrammer 
[nedlastbar programvare], dagbøker [elektroniske], 
databehandlingsapparater og -innretninger, databærere 
[optiske], datamaskiner, dataprogrammer [innregistrerte 
på databærere], dataspillprogrammer, elektroniske 
oppslagstavler, elektroniske penner, elektroniske 
publikasjoner [nedlastbare], grensesnittenheter for 
datamaskiner, identitetskort [magnetiske], integrerte 
kretser, interkommunikasjonsapparater, kodete 
magnetkort, kort med integrerte kretser [smartkort], 
kretskort, lagringsenheter for datamaskiner, logger, 
mikroprocessorer, mus [databehandlingsutstyr], 
musematter, notisbok i form av datamaskin, optiske 
databærere, overvåkningsprogrammer for 
datamaskiner, printere, programvare [innregistrerte 
EDB programmer], prosessorer, prosessorenheter, 
skanner [databehandlingsutstyr], skjermbildedata 
innregistrert på dataprogrammer, skrivere [EDB], 
smartkort [med integrerte kretser], USB-minnepinner.  

  Klasse 35   Datasøk i datafiler, for andre, 
forretningsionformasjoner, forretningsundersøkelser, 
forskning relatert til bedrifter, innsamling av informasjon 
for bruk i databaser, layouttjenester for reklameformål, 
markedsføring, markedsstudier, 
markedsundersøkelser, nyhetsklipping, 
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onlineannonsering i datanettverk, public relations, 
reklamebyråer, reklameoppslag, reklamevirksomhet, 
salg av digitale informasjonsprodukter, 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann], skriving av 
reklametekster, systematisering av informasjon for bruk 
i databaser, utarbeidelse av reklametekster.  

  Klasse 41   Layouttjenester, andre enn for reklameformål, 
nyhetsreportasjetjenester, organisering av 
konkurranser (utdanning eller underholdning), 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online, 
skriving av tekster (andre enn for reklameformål), 
tekstforfattervirksomhet, tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare), 
underholdningsvirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276445 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(210) Søknadsnr.: 201403072 
(220) Inndato: 2014.03.17 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Soulmate Industries Ltd, 2-6 Ode Close, Oke-Ira, 

Ogba, Ikeja, NG- LAOS, Nigeria 
(740) Fullmektig: 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276446 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(210) Søknadsnr.: 201402439 
(220) Inndato: 2014.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Relekta AS, Postboks 6169 Etterstad, 0602 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 17   Fugemasse. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276447 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(210) Søknadsnr.: 201403070 
(220) Inndato: 2014.03.17 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fujitsu Ltd, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, 
JP-211-8588 KAWASAKI-SHI, KANAGAWA-KEN, 
Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinservere; datamaskinhardware for 
datalagring; datamaskinhardware og 
datamaskinperiferiinnretninger; datamaskinsoftware. 

  Klasse 42   Datamaskinprogrammeringstjenester; 
datamaskinutleietjenester; vertstjenester for servere; 
utleie av webservere; vedlikehold av 
datamaskinsoftware; optimeringstjenester for 
datamaskiner, inkludert konfigurasjon, installasjon, 
oppgradering av funksjoner i datamaskiner, utskiftning 
eller tilføying av funksjoner for datamaskiner og 
fremskaffelse av informasjon dertil; konsultasjons- og 
rådgivningstjenester for datamaskinsystemer; ikke 
nedlastbare softwareapplikasjoner fremskaffet gjennom 
et websted; tjenester i forbindelse med software tilbudt 
som en tjeneste (SAAS). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276448 
(151) Reg.dato.: 2014.06.13 
(300) Søknadsprioritet 2014.01.03, CN, 13852140 
(210) Søknadsnr.: 201403071 
(220) Inndato: 2014.03.17 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Grangers International Ltd, Grange Close, Clover Nook 
Industrial Park, GB-DE554QT ALFRETON, 
DERBYSHIRE, Storbritannia 

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

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

  Klasse 1   Kjemiske stoffer og preparater for impregnering av 
materialer fremstilt av tekstiler; kjemiske stoffer og 
preparater for impregnering av klær, fottøy, hodeplagg, 
bagasje, soveposer, telt, presenninger, baldakiner og 
markisetekstiler; kjemiske stoffer og preparater for 
impregnering av tekstiler; vannavstøtende kjemiske 
blandinger for klær, fottøy, hodeplagg, bagasje, 
soveposer, telt, presenninger, baldakiner og 
markisetekstiler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276449 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201312687 
(220) Inndato: 2013.10.21 
(180) Registreringen utløper: 2023.10.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SafeAir AG, D4 Platz 3, CH-6039 ROOT 
LÄNGENBOLD, Sveits 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Innretninger, instrumenter og apparater til bruk under 

utførelse av kirurgi, herunder elektro-kirurgi. 
  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 

apparater og instrumenter, suturmaterialer; kirurgiske, 
medisinske og veterinære innretninger, instrumenter og 
apparater til bruk i forbindelse med kirurgisk 
prosedyrer, spesielt monopolart og bipolart 
elektrokirurgisk utstyr til åpen og endoskopisk kirurgi, 
herunder monopolare elektrokirurgiske penner med og 
uten integrert sugefunksjon, monopolare elektroder og 
forlengelser dertil; kirurgiske, medisinske og veterinære 
innretninger, instrumenter og apparater til bruk i 
forbindelse med laparoskopiske prosedyrer, inklusive 
filtre til trokarer; tilbehør til kirurgiske, medisinske og 
veterinære innretninger, instrumenter og apparater, 
inkludert emballasjer til kirurgiske, medisinske og 
veterinære innretninger, instrumenter og apparater, 
adaptere til montering av kirurgiske redskaper på 
kirurgiske, medisinske og veterinære innretninger, 
instrumenter og apparater, samt tilhørende etuier og 
beholdere. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og 
trening i bruk av kirurgiske, medisinske og veterinære 
innretninger, instrumenter og apparater i forbindelse 
med medisinske og kirurgiske prosedyrer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276450 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201403057 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ernstrømgruppen AB, Box 11304, SE-40427 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  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). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276451 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201302553 
(220) Inndato: 2013.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2023.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, US-IN46285 
INDIANAPOLIS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske 
preparater for diagnose og behandling av sykdommer 
og forstyrrelser relatert til alkoholbruk, Alzheimers, 
angstforstyrrelser, aterosklerose, 
autoimmunsykdommer and  -lidelser, blodsykdommer, 
ben- og skjelettsykdommer og -forstyrrelser, kreft, 
kardiovaskulære sykdommer, sykdommer og 
forstyrrelser på sentralnervesystemet, kolesterollidelser 
og -forstyrrelser, cystisk fibrose, demens, 
dermatologiske sykdommer og lidelser, diabetes, 
dyslipidemi, endokrine sykdommer og forstyrrelser, 
gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, 
hormonelle sykdommer og forstyrrelser, betennelser og 
betennelsessykdommer og -forstyrrelser, 
nyresykdommer og -forstyrrelser, leversykdommer og -
forstyrrelser, stoffskiftesykdommer og -forstyrrelser, 
migrene, muskelsykdommer og forstyrrelser, 
nevrodegenerative sykdommer og forstyrrelser, 
nevrologiske forstyrrelser, smerte, 
bukspyttkjertelsykdommer og forstyrrelser, psykiatriske 
sykdommer og forstyrrelser, 
forplantningssystemsykdommer og forstyrrelser, 
søvnforstyrrelser, urologiske sykdommer og 
forstyrrelser; antidepressiva. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276452 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201402097 
(220) Inndato: 2014.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BULL T O BETONGPUMPING AS, Haavard 

Martinsens vei 29, 0978 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Salg av betong.    
  Klasse 37   Byggevirksomhet; betongpumpevirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276453 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201401566 
(220) Inndato: 2014.02.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

REMA-skolens 
Kjøpmannsinstitutt 

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

 Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker og trykte nyhetsbrev; kokebøker, 

fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; pensler; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. PR-
virksomhet, salgsfremmende tjenester, markedsstudier 
og undersøkelser, spredning av reklameannonser, 
utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver, rådgivning 
om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse 
og om forretningsprofilering, rådgivning om og 
formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer 
samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren, 
detaljhandel med 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, med 
kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, med mel og næringsmidler av korn, 
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, 
med honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, 
eddik, sauser, krydderier, is, med jordbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende 
dyr, friske frukter og grønnsaker, naturlige planter og 
blomster, næringsmidler til dyr; detaljhandel med 
ferdiglagede måltider, matvarer, drikkevarer, kaffe, 
bakervarer. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet 
herunder kurs om matlaging; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; kostholdsopplæring; organisering og ledelse 
av seminarer og konferanser. 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 276454 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201402440 
(220) Inndato: 2014.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AURSNES GAIA AS, Postboks 235, 6239 

SYKKYLVEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 37   Byggevirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276455 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201403036 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nofi Tromsø Eiendom AS, Eidkjosen, 9282 TROMSØ, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Landbaserte og flytende oppdrettsanlegg av metall; 
merder av metall for oppdrettsanlegg; kar, kummer og 
beholdere av metall for oppdrett av fiskeyngel, fisk og 
skalldyr; merder, kar, kummer og beholdere til bruk om 
bord på oppdrettsskip for oppdrett av fiskeyngel, fisk og 
skalldyr; deler og komponenter til alle de forannevnte 
varer. 

  Klasse 7   Klekkerimaskiner for fiskeyngel; apparater for 
fõrbehandling og flyttbare fôrlager for bruk ved oppdrett 
av fisk og fiskeyngel; løfteinnretninger til bruk i 
oppdrettsnæringen; fõringsmaskiner til oppsuging og 
utblåsing av fiskefor til bruk i oppdrettsnæring; deler og 
komponenter til alle de forannenvnte varer. 

  Klasse 12   Oppdrettsskip for oppdrett av fiskeyngel, fisk og 
skalldyr; deler og komponenter til alle de forannevnte 
varer. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og industriell forskning relatert til 
fiskeoppdrett og havbruk, samt til utvikling av 
fiskeoppdrett; utvikling av fiske- og sjødyrprodukter; 
tekniske konsultasjonstjenester innen akvakultur; 
tekniske konsultasjonstjenester innen feltene klekking 
av fiskeyngel, fiskeoppdrett, skalldyroppdrett og 
fiskeproduksjon. 

  Klasse 44   Fiske- og skalldyroppdrett; fiske- og fangstvirksomhet 
av fisk og skalldyr; informasjon om fiske- og fangst; 
havbrukstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276456 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201401794 
(220) Inndato: 2014.02.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HÅVARD JOHANSEN, Wesselsgate 2 A, 0165 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salg av skriftlige treningsprogram og kostplaner; 
reklamevirksomhet, PR-virksomhet og markedsføring. 

  Klasse 44   Veiledning og rådgivning rundt kosthold; helserelatert 
veiledning innen kosthold og ernæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276457 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201402958 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MALBA AS, Stangelandsforen 36, 4318 SANDNES, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276458 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201403037 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DEN NATIONALE SCENE AS, Postboks 78 Sentrum, 

5803 BERGEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 

aktiviteter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276459 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201402469 
(220) Inndato: 2014.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HOLLERUD GRAFISKE, Schweigaardsgate 34 F, 0191 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Mineralvann. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276460 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201113213 
(220) Inndato: 2011.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2021.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Monster Energy Co, 1 Monster Way, US-CA92879 
CORONA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Ernæringstilskudd i flytende form. 
  Klasse 32   Drikker, inkludert kullsyreholdige leskedrikker; 

kullsyreholdige og ikke-kullsyreholdige drikker tilsatt 
vitaminer, mineraler, næringsmidler, proteiner, 
aminosyrer og/eller urter; kullsyreholdige og ikke-
kullsyreholdige energi- eller sportsdrikker, fruktdrikker 
med et fruktinnhold på  50% eller mindre i forhold til 
volumet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276462 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201314725 
(220) Inndato: 2013.12.05 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

Statoil. The Power of Possible 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

 Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige 
formål; ildslukningsmidler; hydrogen; metanol. 

  Klasse 4   Bensin, petroleumsprodukter, olje, råolje, raffinert olje, 
brenselolje og brennstoff, drivstoff, tørr gass, 
naturgasskondensater; generatorgass (syntetisk gass); 
oljer og fett til industrielle formål; smøreoljer; 
støvbindermidler; drivstoff (herunder motordrivstoff; 
pellets brukt til brensel; fyringsolje; forbrenningsgass. 

  Klasse 6   Metalldeler til bruk i offshore olje- eller gassbrønner; 
gassrørledninger og utstyr relatert til dette. 

  Klasse 7   Vindmøller, offshore vindmøller, vindkraftanlegg, 
offshore vindkraftanlegg, vindturbiner, mølletårn og 
møllemaster, møllevinger; raffineringsanlegg; 
installasjoner og maskiner for (offshore) boring, samt 
deler til dette som ikke er inkludert i andre klasser; 
offshore-anlegg og undersjøiske anlegg; offshore 
boreplattformer; gassifiseringssystemer og anlegg; 
gasskompressorer; produksjonsutstyr for olje og gass. 

  Klasse 35   Markedsføring, distribusjon, engrossalg og 
detaljhandelstjenester i forbindelse med drivstoff, olje, 
petroleum, gass, smøremidler, kjemiske produkter for 
industrielle og vitenskapelige formål, alkohol (unntatt 
alkoholholdige drikker) og metanol. 

  Klasse 36   Betalingstjenester for C02-kvoter, C02-finansielle 
forvaltningstjenester, kvotehandel vedrørende utslipp; 
forsikringstjenester og finansielle tjenester; 
kapitalinvestering; sponsorvirksomhet. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, vedlikehold 
og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og 
oljerørledninger; boring og vedlikehold av olje- og 
gassbrønner; brønnpumping av olje og gass; 
gruvedriftstjenester; gruvedrift knyttet til oljesand; 
oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt, 
installasjoner for ekstraksjon, transport, lagring og 
prosessering av disse, prosess- og industrianlegg og -
installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr; 
konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vindmøller og vindkraftanlegg, av offshore vindmøller 
og offshore vindkraftanlegg, samt av vindturbiner, 
mølletårn, møllemaster og av møllevinger. 

  Klasse 39   Transport av drivstoff, olje, petroleum, gass og 
smøremidler, transport av olje, gass og oljesand i 
rørledning; oppbevaring av skip; distribusjon, forsyning, 
transport og oppbevaring av drivstoff, olje, petroleum, 
gass og smøremidler; olje- og gasslagringsanlegg. 

  Klasse 40   Olje- og gassproduksjon; raffinering av råolje og 
bearbeiding av produkter av raffineringen, så vel som 
prosessering av tørr gass og naturgasskondensater; 
gassifisering av organiske materialer. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
bedriftsopplæringsprogrammer, organisering og 
gjennomføring av seminarer og workshops; e-
læringsprogrammer; coaching (veiledning); fremskaffe 
online-informasjon og nyheter; sportslige aktiviteter; 
kulturelle aktiviteter knyttet til sponsorvirksomhet. 

  Klasse 42   Analysetjenester for utnyttelse av olje, gass og oljefelt; 
tjenester knyttet til utforskning og utvikling av fett i olje- 
og gassindustrien, oljeleting, testing av oljebrønner; 
geoseismiske undersøkelsestjenester; registrering av 
seismiske data; gravimetrisk overvåkning; leting etter 
hydrokarboner; elektromagnetisk havbunnlogging; 
tester (inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og 
oljedriftsanlegg, utstyr og systemer; fremskaffe 
informasjon relatert til olje, gass, energi og 
hydrokarboner. 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 276463 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(300) Søknadsprioritet 2013.11.26, EM, 012342473 
(210) Søknadsnr.: 201315681 
(220) Inndato: 2013.12.23 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

M7 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Deutsche Börse AG, Mergenthalerallee 61, DE-65760 
ESCHBORN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Trykksaker relatert til finansiell virksomhet; Trykksaker 
og trykte publikasjoner, nemlig finansrapporter, 
brosjyrer, nyhetsbrev, indekser og hefter innen området 
for finans og finanstjenester. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; finansiell virksomhet, nemlig 
tilveiebringe en elektronisk børs (verdipapirer og 
derivater) og føre en handelsplattform for handel med 
finansielle produkter; banktjenester; verdipapir- og 
derivathandelspristjenester; verdipapir- og 
derivathandels plattform pristjenester; fastsettelse, 
kalkulering og tilveiebringe informasjon om verdipapirer 
og derivater;  finansielle tjenester, nemlig finansiell 
clearingkontortjenester, finansiell clearing og 
oppgjørstjenester, nemlig clearing og oppgjør av 
finansielle transaksjoner for andre; finansielle 
risikostyringstjenester relatert til investeringsporteføljer; 
informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de 
foregående tjenestene. 

  Klasse 38   Tilveiebringe tilgang til globale 
telekommunikasjonsnettverk, især for finansnæringen; 
tilveiebringe tilgang og tilkoblingsbarhet til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og elektroniske databaser, 
især for finansnæringen; sette finansielle institusjoner 
og finansielle markedsplasser elektronisk i forbindelse 
med hverandre i global målestokk; tilveiebringe online 
elektroniske databaser innen området for finansielle 
tjenester, verdipapir- og derivatbørser og en verdipapir-
og derivathandelsplattform for handel med finansielle 
produkter og banktjenester; tilveiebringe online 
elektroniske databaser innen området for 
clearingkontortjenester, finansiell clearing og 
oppgjørstjenester, nemlig clearing og oppgjør av 
finansielle transaksjoner for andre, finansielle 
risikostyringstjenester relatert til investeringsporteføljer, 
banktjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276464 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(210) Søknadsnr.: 201402409 
(220) Inndato: 2014.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KARIA KULTURREISER AS, Postboks 6167, 8031 
BODØ, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Ayse Idil, c/o Karia Kulturreiser AS, Postboks 6167, 

8031 BODØ, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Organisering av reiser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276465 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402502 
(220) Inndato: 2014.03.04 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Peppes Pizza AS, Postboks 260, 1326 LYSAKER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 29   Ferdige og halvferdige retter, herunder også 
desserter, hovedsakelig laget av kjøtt, fisk, fjærkre 
og/eller vilt og/eller andre varer i denne klasse. 

  Klasse 30   Ferdige og halvferdige retter, herunder også 
desserter, hovedsakelig laget av varer i denne klasse; 
bakverk, deigvarer, dressinger, gjær for deiger; 
krydder, krydderblandinger, smakstilsetninger; pizzaer 
og pizzaprodukter, ingredienser for å lage pizza; 
pizzadeig, pizzamel, pizzabunner, pizzasauser, 
pizzafyll og pizzatoppinger; pasta og pastaretter; 
tilberedte måltider og snacks; brød; hvitløksbrød; 
desserter, salatdressinger; iskrem; kaker; kaffe, te, 
sukker; drikker inneholdende sjokolade eller kaffe. 

  Klasse 32   Kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige 
drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft. 

  Klasse 43   Bartjenester, catering, kafèer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, 
gatekjøkkentjenester, snackbarer, takeaway-tjenester; 
informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte 
tjenester og vedrørende oppskrifter og matlaging. 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 276466 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402503 
(220) Inndato: 2014.03.04 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Peppes Pizza AS, Postboks 260, 1326 LYSAKER, 
Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Ferdige og halvferdige retter, herunder også 

desserter, hovedsakelig laget av kjøtt, fisk, fjærkre 
og/eller vilt og/eller andre varer i denne klasse. 

  Klasse 30   Ferdige og halvferdige retter, herunder også 
desserter, hovedsakelig laget av varer i denne klasse; 
bakverk, deigvarer, dressinger, gjær for deiger; 
krydder, krydderblandinger, smakstilsetninger; pizzaer 
og pizzaprodukter, ingredienser for å lage pizza; 
pizzadeig, pizzamel, pizzabunner, pizzasauser, 
pizzafyll og pizzatoppinger; pasta og pastaretter; 
tilberedte måltider og snacks; brød; hvitløksbrød; 
desserter, salatdressinger; iskrem; kaker; kaffe, te, 
sukker; drikker inneholdende sjokolade eller kaffe. 

  Klasse 32   Kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige 
drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft. 

  Klasse 43   Bartjenester, catering, kafèer, kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter, 
gatekjøkkentjenester, snackbarer, takeaway-tjenester; 
informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte 
tjenester og vedrørende oppskrifter og matlaging. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276467 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402745 
(220) Inndato: 2014.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TET TELEMARK AS, Rjukan Næringspark, 3660 

RJUKAN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 
1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 

virksomhet; forretninger med fast eiendom. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

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

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltmennesker 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276468 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402961 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

  Klasse 16   Etikettrykkemaskiner til kontorbruk eller 
husholdningsbruk; håndholdte etikettrykkemaskiner til 
kontorbruk eller husholdningsbruk; båndkassett til  
etikettrykkemaskiner; kassett til  etikettrykkemaskiner; 
kassettrefill til etikettrykkemaskiner; fargebånd til 
etikettrykkemaskiner; fargebåndskassetter til 
etikettrykkemaskiner; tape for skrive- og papirvarer eller 
til husholdningsbruk; papir og papirprodukter; etiketter; 
blindmateriale til etiketter; blindmateriale til etiketter i 
tape- og rulleform; klebeetiketter; kopieringspapir, tape 
og ruller til bruk med termiske maskinskrivere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276469 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(300) Søknadsprioritet 2014.03.13, EM, 012689378 
(210) Søknadsnr.: 201403049 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lenslogistics AB, Box 1294, SE-16429 KISTA, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Løsningsmidler og rengjøringspreparater for 
kontaktlinser; øyendråper; smørende øyendråper. 

  Klasse 9   Kontaktlinser; etuier for kontaktlinser; tilbehør til 
kontaktlinser; briller; tilbehør til briller; brilleglass; 
brilleinnfatninger; brilleetuier; brillekjeder; brillesnorer; 
solbriller. 

  Klasse 35   Salg av kontaktlinser, etuier for kontaktlinser, tilbehør 
til kontaktlinser, løsningsmidler og 
rengjøringspreparater for kontaktlinser, øyendråper, 
briller og solbriller, via Internet; markedsføring og 
rådgivning i forbindelse med salg av kontaktlinser, 
etuier for kontaktlinser, tilbehør til kontaktlinser, 
løsningsmidler og rengjøringspreparater for 
kontaktlinser, øyendråper, briller og solbriller. 

  Klasse 39   Distribusjonstjenester; Distribusjon [transport] av 
detaljhandelsvarer; vareleveranser, 
emballering/pakking og oppbevaring av gods; 
rådgivning vedrørende distribusjon av varer. 

  Klasse 44   Optikertjenester; optikertjenester, særskilt for 
kontaktlinser. 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 276470 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402962 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TV 2 AS, Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende 
tjenester for andre; innsamling, systematisering og 
kommersialisering av forbrukerinformasjon og 
kundedata; alle forannevnte tjenester også via 
regionale eller globale tele- og datanettverk. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale 
medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, 
nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, 
bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, 
mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og 
fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon 
av slike medier; dataassistert overføring av lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; 
fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk 
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); 
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder 
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending 
av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk 
kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk 
kommunikasjon; telegraftjenester; 
telegramekspedering; telegramforsendelse; 
telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for 
beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale 
eller globale tele- og datanettverk. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av 
nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom 
(chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie 
av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie 
av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, 
publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; 
produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og 
animasjoner; produksjon av fjernsyns- og 
radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; 
filminnregistrering på videobånd; fotografering; 
fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; 
redaksjonsbyråer; redigering av tekster; 
reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via 
regionale eller globale tele- og datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276471 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402963 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TV 2 AS, Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende 
tjenester for andre; innsamling, systematisering og 
kommersialisering av forbrukerinformasjon og 
kundedata; alle forannevnte tjenester også via 
regionale eller globale tele- og datanettverk. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale 
medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, 
nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, 
bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, 
mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og 
fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon 
av slike medier; dataassistert overføring av lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; 
fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk 
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); 
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder 
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending 
av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk 
kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk 
kommunikasjon; telegraftjenester; 
telegramekspedering; telegramforsendelse; 
telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for 
beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale 
eller globale tele- og datanettverk. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av 
nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom 
(chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie 
av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie 
av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, 
publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; 
produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og 
animasjoner; produksjon av fjernsyns- og 
radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; 
filminnregistrering på videobånd; fotografering; 
fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; 
redaksjonsbyråer; redigering av tekster; 
reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via 
regionale eller globale tele- og datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276472 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402743 
(220) Inndato: 2014.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PREREG AS, Fureneset, 6967 HELLEVIK I FJALER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 

elektronisk postoverføring; informasjon 
omtelekommunikasjon; informasjonsbyråer [nyheter]; 
kommunikasjon ved dataterminaler;kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av 
beskjeder og bildervia datamaskiner; overføring av 
digitale filer; pressebyråer; radiokringkasting; 
svarertjenester fortelefon; telefonisk kommunikasjon; 
telefonsentraltjenester; 
telefontjenester;telekonferansetjenester; tilby tilgangstid 
til et globalt datanettverk; tilbydelse 
avtelekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk; tilveiebringelse av online 
forum;tilveiebringelse av praterom på internett; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler 
forfjernhandel; tilveiebringelse av tilgang til databaser; 
trådløs kringkasting; utleie av tilgangstid til etglobalt 
datanettverk; videokonferansetjenester. 

  Klasse 42   Driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; 
fjernlagring av datasikkerhetskopier;fjernovervåkning 
av datasystemer; forsyning/fremskaffelse av 
dataprogramvare via et globaltnettverk; fremskaffelse 
av informasjon om computertknologi og programmering 
via en webside;gjenoppretting av data fra 
datamaskiner; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare;konsultasjonsvirksomhet ved design 
og utvikling av datamaskiner; konvertering av data 
ellerdokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
konvertering av dataprogrammer og data [ikke 
fysiskkonvertering]; kopiering av dataprogrammer; 
kvalitetskontroll; leie av webserver; opprettelse 
ogvedlikehold av websider for andre; programmering 
for datamaskiner; rådgivning ved design avwebsider; 
rådgivningstjenester innen it; sertifiseringstjenester 
(kvalitetskontroll);sikkerhetstjenester angående 
datavirus; softwaretjenester [saas]; utleie av 
dataprogrammer;webhotell [tilby vertsserver for andres 
hjemmesider]. 

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; juridiske tjenester; 
lisensiering av dataprogramvare [juridisktjeneste]; 
lisensiering av immateriell eiendomsrett; 
meklingstjenester; online sosialnettverkstjenester; 
overvåkning av immaterielle rettigheter; registrering av 
domenenavn [juridisktjeneste]; rådgivning om immatriell 
eiendomsrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276473 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201403281 
(220) Inndato: 2014.03.19 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shiseido Company Ltd, 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, JP-104-
10 TOKYO, Japan 

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

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; kosmetiske preparater for hudpleie; 
hudpleiepreparater; make-up produkter; 
hårpleieprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276474 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201403004 
(220) Inndato: 2014.03.12 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biomet Manufacturing LLC A Limited Liability Company 
organized under the laws of the state of Indiania, 56 
East Bell Drive, US-IN46582 WARSAW, USA 

(740) Fullmektig: 
 Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 

KØBENHAVN K, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Ortopediske implantater for hofter og kirurgiske 
instrumenter dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276475 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(300) Søknadsprioritet 2013.10.14, US, 86/090,462 
(210) Søknadsnr.: 201403102 
(220) Inndato: 2014.03.18 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

HP SLATE VOICE TAB 
(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   Datamaskiner, PC-er, bærbare datamaskiner, 
reisedatamaskiner, borddatamaskiner, nettbrett (tablet 
computers), håndholdte datamaskiner, alt-i-ett-
datamaskiner, datahardware; trådløst 
kommunikasjonsutstyr for tale-, data- eller 
bildeoverføring; digitale telefoner; internettelefoner; 
mobiltelefoner; cellulære telefoner; dataperiferiutstyr. 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 

(111) Reg.nr.: 276476 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402739 
(220) Inndato: 2014.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HEIDI CHRISTOPHERSEN, Lillogata 3 B, 0484 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276477 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201403005 
(220) Inndato: 2014.03.12 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GE-OS AS, Skippergata 18, 4611 KRISTIANSAND S, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   klær, fottøy, hodeplagg 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276478 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201403126 
(220) Inndato: 2014.03.19 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS, Postboks 

190, 1471 LØRENSKOG, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Medisinske tjenester, helsetjenester; 

tannlegetjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276479 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201400677 
(220) Inndato: 2014.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2024.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wilhelmsen Ships Service AS, Strandveien 20, 1366 
LYSAKER, Norge 

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

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

vitenskapelige formål; kjemikalier og gasser til bruk i 
marin og/eller maritim industri; industrielle gasser og 
kjølemidler; rense- og avfettingskjemikalier; kjemikalier 
for vannbehandling; kjemikalier for olje- og 
gassbehandling; edelgass; ubearbeidede syntetiske 
harpikser; ubearbeidet plast; ildslukningsmidler, 
herunder brannslukkende gasser, skum, pulver og 
væsker; brannhindrende og flammeresistente 
preparater; kjemikalieutslippsoppløsningsmidler; 
overflateaktive kjemiske midler; kjemiske produkter for 
industriell fjerning av korrosjon og forurensninger; 
oljenedbrytende og oljespaltende midler; kjemiske 
produkter til marin og industriell behandling av 
bunkersolje og tung fyringsolje; preparater og midler for 
herding og lodding, herunder preparater for sveising; 
kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; klebemidler for industriell bruk. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; korrosjon- og 
rustbeskyttelsesmidler; treimpregneringsmidler. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, skuring, flekkfjerning samt til 
sliping; maling- og rustfjerningsmidler; industrielle 
slipemidler; såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; poleringspapir, 
sandpapir, slipepapir, smergelpapir. 

  Klasse 6   Uedle metaller og deres legeringer; byggematerialer 
av metall; transportable bygninger av metall; 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); rør og rørledninger av metall; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
konsumartikler for sveising, herunder sveisewire og 
sveisepinner og staver; sveisemetall; deler og tilbehør 
til kjøleapparater og kjøleskap; malmer; deler og 
tilbehør til de forannevnte varer. 

  Klasse 7   Maskiner, maskinverktøy og verktøymaskiner; 
elektriske sveisemaskiner og -apparater; gassdrevne 
sveiseapparater; kompressorer for kjøleapparater og -
anlegg; utstyr, apparater og maskiner for behandling av 
overflater; utstyr, apparater og maskiner for 
sandblåsing; utstyr, apparater og maskiner for sliping; 
utstyr, apparater og maskiner for påføring av maling og 
belegninger på overflater; utstyr, apparater og maskiner 
for sprøytemaling; utstyr, apparater og maskiner for 
høytrykksvasking; trykkluftverktøy, 
trykkluftkompressorer; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); pumper og 
pumpesystemer og installasjoner, herunder pumpe og 
pumpesystemer og installasjoner for dosering og 
sirkulering av kjemikalier og væsker; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varer. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
herunder ikke-elektriske apparater og verktøy for 
sveising; brann- og fluktrelaterte håndredskaper; deler 
og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning; apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og data; 
software; brannslukningsapparater og -installasjoner; 

brannhemmende og/eller brannhindrende apparater, 
systemer og installasjoner; 
brannbekjempningsapparater, systemer og 
installasjoner; sikkerhetsapparater, -installasjoner og -
utstyr; pusteapparater, sporings- og alarmapparater, -
systemer og -installasjoner; livredningsutstyr; 
redningsflåter og -bøyer; beskyttelsesbekledning; 
apparater til elektrisk buesveising, elektrisk 
installasjonsmateriale; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter; respiratorer og 
masker for kunstig åndedrett; 
gjenopplivningsapparater; bårer; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varer. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsanlegg, kjølerom, kjølelagre, kjøleanlegg, 
fryserom, fryselagre, fryseanlegg; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varer. 

  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, herunder fittings og 
pakninger; bøyelige rør (ikke av metall); fleksible 
slanger og rør, ikke av metall; gummi- og plastslanger 
for luftkondisjoneringsanlegg; gummi- og plastslanger 
for sprøytemaling; gummi og plastslanger for 
høytrykksvasking og -spyling; forbindelsesrør, ikke av 
metall; rør- og slangearmatur, ikke av metall; 
rørforbindelser, ikke av metall; koblinger og armatur for 
brannslanger, ikke av metall; asbestskjermbrett for 
brannmenn; materialer for emballering (polstring) av 
gummi eller plast; flytende lenser mot forurensning; 
fugekitt for leddforbindelser; gummipropper, kitt 
(tetningsmidler), koblingsforinger; loddetråd av plast; 
isolasjonsmaling, muffer for rør, ikke av metall; 
pakninger; ringer av gummi; rør av tekstiler; slanger av 
lerret; armatur for trykkluftslanger, ikke av metall; 
vanningsslanger; ventiler av gummi; oljeabsorberende 
pads, puter og duker for opptaging og opprensing av 
oljesøl; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
regnskapstjenester; kostnadsrapportering; 
kostnadsberegning; driftsbokføring; inventar- og 
lagerstyring, håndtering og -kontroll; fremsøkings- og 
innkjøpstjenester (forretnings- og/eller kontortjenester); 
markedsføringstjenester; markedsforskningstjenester, 
markedsundersøkelsestjenester; import- og 
eksportagenttjenester; arrangering og koordinering 
(forretnings -og/eller kontortjenester) av 
tilveiebringelse/forsyning av varer, forsyninger og 
drivstoff samt av støtteytelser til skipsredere, befraktere 
og cargoeiere; arrangering og tilveiebringelse/forsyning 
(forretnings- og/eller kontortjenester) av marine og 
maritime industrielle reservedeler og maskineri for 
skipsredere, befraktere og cargoeiere; 
arbeidsformidlingstjenester for tilveiebringelse/forsyning 
av mannskap og personell for skipsredere, befraktere 
og cargoeiere; bemanningstjenester; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 36   Prospektering og inngåelse av skips- og 
befraktningsforsikring for skipsredere; håndtering av 
monetære shippingformaliteter relatert til toll-, havne-, 
pass- og helsetjenester; forsikringstjenester, 
forsikringsmegling; forsikringsagenttjenester; 
underskrivingtjenester (garanti og forsikringstjenester); 
assurandørtjenester; gjenforsikringstjenester; 
skadevurderings- og skadereguleringstjenester; 
gjeldsfaktoring; tollmegling; tollklarering av last, 
informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, 
inspeksjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og 
reparasjonsvirksomhet; skipsbygging; inspeksjon, 
vedlikehold, reparasjon, destruksjon og resirkulering av 
skip og maritime rigger og plattformer; inspeksjon av 
skipsbygging og skipsbyggeprosjekter; bygging, 
installasjon, inspeksjon, velikehold og reparasjon av 
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brannbekjempnings-, rednings- og sikkerhetsutstyr, -
apparater, -systemer og -anlegg, samt av kjøle- varme-
, ventilasjons- og luftkondisjoneringsapparater, 
systemer og anlegg; vedlikehold av isolering; bygging, 
installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
elektriske anlegg og systemer, herunder 
elektroautomasjonsanlegg og -systemer; bygging, 
installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
gassdistribusjonssystemer; bygging, installasjon, 
inspeksjon og reparasjon av sveisegass- og 
nøytralgassinstallasjoner; bygging, installasjon, 
inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
inertgassanlegg og -systemer; fylling og testing av 
gassbeholdere; rengjøring og reparasjon av kjeler, 
malevirksomhet; bygging, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner; undervannsreparasjoner; 
utleie av sveisemaskiner og -utstyr; utleie av 
gassflasker; utleie av luftkompressorer; utleie av 
maskiner, anlegg og utstyr for bygge-, vedlikeholds- og, 
reparasjonsformål; utleie av rengjøringsmaskiner og -
utstyr; utleie av avfallsbehandlingsmaskiner og -utstyr; 
informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 39   Logistikk- og transport- og befraktningsvirksomhet; 
shippingtjenester (skipsfart); skipsmeglervirksomhet, 
bunkersmeglervirksomhet, 
transportmeglingsvirksomhet, transportreservering; drift 
av transportmidler; arrangering og ledelse av transport 
av cargo og/eller konteinere til og fra havner på vegne 
av skipsredere, befraktere eller cargoeiere; 
konteinerhåndtering; distribusjon av varer; levering av 
varer; lager- og oppbevaringsvirksomhet; pakking og 
lagring av varer; inspeksjon av befordringsmidler eller 
av gods før transport; transport av varer eller cargo; 
cargohåndteringstjenester; logistikktjenester for 
skipsredere, befraktere, eller cargoeiere; 
tilveiebringelse av skip; mannskaps- og 
passasjerlogistikktjenester; arrangering av reiser; 
tjenester i forbindelse med emballering og pakking av 
gods før avsendelse; lasthåndtering; tjenester i 
forbindelse med maritim buksering, lossing og lasting 
og driften av havner og dokker; utleie av 
transportmidler, herunder båter og skip; utleie av 
containere; utleie av lagerplass; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 
innpakning og lagring av varer; reisetilrettelegging; 
virksomhet for skipsklareringstjenester hos tollvesen, 
havnemyndigheter, immigrasjonsmyndigheter og 
helsemyndigheter; varelevering og varemegling; 
arrangering av ekskursjoner på land; overvåking av 
havne- og terminaloperasjoner; havnetjenester; 
distribusjonstjenester; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
tilveiebringelse av trening i bruk og drift av 
sikkerhetsutstyr og -installasjoner; trening i 
sikkerhetsreglementer; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil, herunder design og analyse; 
vann- og oljeanalysetjenester på skip eller i 
laboratorier; industriell analyse og forskning; 
ingeniørtjenester; design og utvikling av datamaskiner 
og dataprogrammer; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276480 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201400681 
(220) Inndato: 2014.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2024.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Wilhelmsen Ships Service AS, Strandveien 20, 1366 

LYSAKER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; korrosjon- og 
rustbeskyttelsesmidler; treimpregneringsmidler. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, skuring, flekkfjerning samt til 
sliping; maling- og rustfjerningsmidler; industrielle 
slipemidler; såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; poleringspapir, 
sandpapir, slipepapir, smergelpapir. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
herunder ikke-elektriske apparater og verktøy for 
sveising; brann- og fluktrelaterte håndredskaper; deler 
og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter; respiratorer og 
masker for kunstig åndedrett; 
gjenopplivningsapparater; bårer; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varer. 

  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, herunder fittings og 
pakninger; bøyelige rør (ikke av metall); fleksible 
slanger og rør, ikke av metall; gummi- og plastslanger 
for luftkondisjoneringsanlegg; gummi- og plastslanger 
for sprøytemaling; gummi og plastslanger for 
høytrykksvasking og -spyling; forbindelsesrør, ikke av 
metall; rør- og slangearmatur, ikke av metall; 
rørforbindelser, ikke av metall; koblinger og armatur for 
brannslanger, ikke av metall; asbestskjermbrett for 
brannmenn; materialer for emballering (polstring) av 
gummi eller plast; flytende lenser mot forurensning; 
fugekitt for leddforbindelser; gummipropper, kitt 
(tetningsmidler), koblingsforinger; loddetråd av plast; 
isolasjonsmaling, muffer for rør, ikke av metall; 
pakninger; ringer av gummi; rør av tekstiler; slanger av 
lerret; armatur for trykkluftslanger, ikke av metall; 
vanningsslanger; ventiler av gummi; oljeabsorberende 
pads, puter og duker for opptaging og opprensing av 
oljesøl; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
regnskapstjenester; kostnadsrapportering; 
kostnadsberegning; driftsbokføring; inventar- og 
lagerstyring, håndtering og -kontroll; fremsøkings- og 
innkjøpstjenester (forretnings og/eller kontortjenester); 
håndtering av shippingformaliteter relatert til toll-, 
havne-, pass- og helsetjenester; 
markedsføringstjenester; markedsforskningstjenester, 
markedsundersøkelsestjenester; import- og 
eksportagenttjenester; arrangering og koordinering 
(forretnings og/eller kontortjenester) av 
tilveiebringelse/forsyning av varer, forsyninger og 
drivstoff samt av støtteytelser til skipsredere, befraktere 
og cargoeiere; arrangering og tilveiebringelse/forsyning 
(forretnings og/eller kontortjenester) av marine og 
maritime industrielle reservedeler og maskineri for 
skipsredere, befraktere og cargoeiere; 
arbeidsformidlingstjenester for tilveiebringelse/forsyning 
av mannskap og personell for skipsredere, befraktere 
og cargoeiere; bemanningstjenester; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 36   Prospektering og inngåelse av skips- og 
befraktningsforsikring for skipsredere; håndtering av 
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monetære shippingformaliteter relatert til toll-, havne-, 
pass- og helsetjenester; forsikringstjenester, 
forsikringsmegling; forsikringsagenttjenester; 
underskrivingtjenester garanti og forsikringstjenester); 
assurandørtjenester; gjenforsikringstjenester; 
skadevurderings- og skadereguleringstjenester; 
gjeldsfaktoring; tollmegling; tollklarering av last, 
informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, 
inspeksjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og 
reparasjonsvirksomhet; skipsbygging; inspeksjon, 
vedlikehold, reparasjon, destruksjon og resirkulering av 
skip og maritime rigger og plattformer; inspeksjon av 
skipsbygging og skipsbyggeprosjekter; bygging, 
installasjon, inspeksjon, velikehold og reparasjon av 
brannbekjempnings-, rednings- og sikkerhetsutstyr, -
apparater, -systemer og -anlegg, samt av kjøle- varme-
, ventilasjons- og luftkondisjoneringsapparater, 
systemer og anlegg; vedlikehold av isolering; bygging, 
installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
elektriske anlegg og systemer, herunder 
elektroautomasjonsanlegg og -systemer; bygging, 
installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
gassdistribusjonssystemer; bygging, installasjon, 
inspeksjon og reparasjon av sveisegass- og 
nøytralgassinstallasjoner; bygging, installasjon, 
inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
inertgassanlegg og -systemer; fylling og testing av 
gassbeholdere; rengjøring og reparasjon av kjeler, 
malevirksomhet; bygging, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner; undervannsreparasjoner; 
utleie av sveisemaskiner og -utstyr; utleie av 
gassflasker; utleie av luftkompressorer; utleie av 
maskiner, anlegg og utstyr for bygge-, vedlikeholds- og, 
reparasjonsformål; utleie av rengjøringsmaskiner og -
utstyr; utleie av avfallsbehandlingsmaskiner og -utstyr; 
informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 39   Logistikk- og transport- og befraktningsvirksomhet; 
shippingtjenester (skipsfart); skipsmeglervirksomhet, 
bunkersmeglervirksomhet, 
transportmeglingsvirksomhet, transportreservering; drift 
av transportmidler; arrangering og ledelse av transport 
av cargo og/eller konteinere til og fra havner på vegne 
av skipsredere, befraktere eller cargoeiere; 
konteinerhåndtering; distribusjon av varer; levering av 
varer; lager- og oppbevaringsvirksomhet; pakking og 
lagring av varer; inspeksjon av befordringsmidler eller 
av gods før transport; transport av varer eller cargo; 
cargohåndteringstjenester; logistikktjenester for 
skipsredere, befraktere, eller cargoeiere; 
tilveiebringelse av skip; mannskaps- og 
passasjerlogistikktjenester; arrangering av reiser; 
tjenester i forbindelse med emballering og pakking av 
gods før avsendelse; lasthåndtering; tjenester i 
forbindelse med maritim buksering, lossing og lasting 
og driften av havner og dokker; utleie av 
transportmidler, herunder båter og skip; utleie av 
containere; utleie av lagerplass; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 
innpakning og lagring av varer; reisetilrettelegging; 
virksomhet for skipsklareringstjenester hos tollvesen, 
havnemyndigheter, immigrasjonsmyndigheter og 
helsemyndigheter; varelevering og varemegling; 
arrangering av ekskursjoner på land; overvåking av 
havne- og terminaloperasjoner; havnetjenester; 
distribusjonstjenester; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
tilveiebringelse av trening i bruk og drift av 
sikkerhetsutstyr og -installasjoner; trening i 
sikkerhetsreglementer; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil, herunder design og analyse; 
vann- og oljeanalysetjenester på skip eller i 
laboratorier; industriell analyse og forskning; 
ingeniørtjenester; design og utvikling av datamaskiner 

og dataprogrammer; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276481 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201403026 
(220) Inndato: 2014.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORSK GRØNNKRAFT AS, Postboks 4270 Nydalen, 

0401 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 40   Produksjon av elektrisk kraft. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276482 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402964 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TV 2 AS, Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 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, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
elektroniske publikasjoner. 

  Klasse 16   Papir, papp; trykksaker; bøker, håndbøker, hefter, 
blader, brosjyrer; instruksjonshåndbøker; materialer til 
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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 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale 
medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, 
nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, 
bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, 
mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og 
fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon 
av slike medier; dataassistert overføring av lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; 
fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk 
meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); 
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder 
ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; 
radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending 
av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk 
kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk 
kommunikasjon; telegraftjenester; 
telegramekspedering; telegramforsendelse; 
telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for 
beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale 
eller globale tele- og datanettverk. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse av digitale og 
papirbaserte publikasjoner, herunder bøker, 
instruksjons- og undervisningsmateriell og audio- og 
videoproduksjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276483 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402965 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

  Klasse 9   Skrivere; etikettrykkemaskiner til bruk sammen med 
datamaskiner; elektroniske  etikettrykkemaskiner; 
datamaskinprogramvare for drift av skriver og  
etikettrykkemaskiner; media registrert med 
datamaskinprogrammer nemlig CD, DVD, MP3, 
minnekort, og USB til bruk i forbindelse med skrivere 
og  etikettrykkemaskiner; termiske skrivere. 

  Klasse 16   Etikettrykkemaskiner til kontorbruk eller 
husholdningsbruk; håndholdte etikettrykkemaskiner til 
kontorbruk eller husholdningsbruk; båndkassett til  
etikettrykkemaskiner; kassett til  etikettrykkemaskiner; 

kassettrefill til etikettrykkemaskiner; fargebånd til 
etikettrykkemaskiner; fargebåndskassetter til 
etikettrykkemaskiner; tape for skrive- og papirvarer eller 
til husholdningsbruk; papir og papirprodukter; etiketter; 
blindmateriale til etiketter; blindmateriale til etiketter i 
tape- og rulleform; klebeetiketter; kopieringspapir, tape 
og ruller til bruk med termiske maskinskrivere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276484 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201403317 
(220) Inndato: 2014.03.19 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Seaton Holding AS, Børjerlia 46, 1350 LOMMEDALEN, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA, 

Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276485 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201313515 
(220) Inndato: 2013.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2023.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

  Klasse 3   Tepperensepreparater til bruk sammen med en 
tepperensemaskin og med en flekkfjerner ved flekker 
og skjolder på tepper; preparater for pleie, behandling 
og forskjønnelse av tekstiler; potpurri (parfyme); 
røkelse; oljer for parfyme og for luktevann; luktevann 
for husholdningsbruk og for bruk på tekstiler; 
velluktende tre; aromatiske stoffer (eteriske oljer); 
eteriske oljer; desinfeksjonspreparater som sendes ut i 
luften, atmosfæren eller på tekstiler i form av røyk, 
damp eller gass; preparater for parfymering eller 
luktforbedring av luften; velluktende aromaterapioljer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276486 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201314955 
(220) Inndato: 2013.12.10 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 THEFACESHOP CO LTD, 58, Saemunan-ro, KR- 

JONGNO-GU, SEOUL, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk og parfymevarer, nemlig hudlotion, 

ansiktskrem, rensekrem, mascara, øyenskygge, øyne- 
og øyenkonturblyanter, leppestift, underlagskremer for 
sminking, ansiktspudder, rouge, hudspray; preparater 
for fjerning av sminke; ikke-medisinske hudpreparater, 
nemlig kremer, lotion, gel, tonere, , rensepreparater, 
skrubbepreparater, masker og peelingprodukter; 
parfyme; luktevann, nemlig cologne og 
etterbarberingsvann; vanlige, kosmetiske lotions, 
nemlig etterbarberingslotion, ansiktslotion, duftende 
bodylotion, renserlotion og hudfuktende lotion; 
hudlotion; nærende kremer, nærende kroppskremer, 
hudfuktende kremer og anti-aldrings kremer; mascara; 
eyelinere; leppestift; underlag for make-up; 
rensekremer; fast pudder for pudderdåser; ikke-
medisinske solpleiepreparater; ikke-medisinske 
hudkremer for bruk ved massasje; preparater for 
behandling av negler; hårpleie- og hårstylingpreparater, 
nemlig sjampoer, hårbalsam, avslutningsspray og -gel; 
såper for huden, rensemidler for kroppen; 
tannblekningspreparater, nemlig tannkrem. 

  Klasse 35   Engrossalg av kosmetikk; detaljsalg av kosmetikk; 
meglervirksomhetstjenester (kjøp og salg av 
agenttjenester) for kosmetikk; kommersiell 
mellommannstjenester innenfor kosmetikkfeltet; 
salgsarrangementer for kosmetikk; 
tilveiebringelsestjenester for kosmetikk for andre 
(innkjøp av kosmetikk for andre virksomheter); 
kosmetikksalgsannonsering og -markedsføring for 
andre; import- og eksportagenttjenester for kosmetikk; 
kommersiell informasjonsagenturvirksomhet i 
forbindelse med kosmetikk; markedsstudier vedrørende
kosmetikk; distribusjon av kosmetikkprøver; 
profesjonell forretningskonsultasjonstjenester 
vedrørende kosmetikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276487 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201403018 
(220) Inndato: 2014.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Galderma SA, Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk og hudpleiepreparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276488 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402966 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NATURBARNA AS, Engelsvikenveien 147, 1626 

MANSTAD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Barnehager. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276489 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402967 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Spesdent AS, Hegdehaugsvn. 31, 0352 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Klinikker; tannlegebehandling. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276490 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402968 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FALKEID SHIPPING AS, Judaberg, 4160 FINNØY, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bemanningstjenester (personellrekruttering); 
kontortjenester. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; sjøtransport. 
  Klasse 42   Teknologiske tjenester. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 276491 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(210) Søknadsnr.: 201402969 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FALKEID SHIPPING AS, Judaberg, 4160 FINNØY, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bemanningstjenester (personellrekruttering); 

kontortjenester. 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; sjøtransport. 
  Klasse 42   Teknologiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276492 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201402970 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Råd & Regnskap Akershus AS, Postboks 54, 1309 

RUD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Regnskapstjenester og rådgivning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 

(111) Reg.nr.: 276493 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201402971 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HALOGEN AS, Cord Adlersgt. 30, 0254 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskinprogrammer, datamaskinprogrammer til 

bruk i forbindelse med Internettjenester, mobile 
Internettjenester og elektronisk handel, 
datamaskinprogrammer lagret på databærere.    

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser, 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, 
konsultasjonsvirksomhet og rådgivningsbistand innen 
strategi, media og bedriftsøkonomi, 
markedsundersøkelser, markedsanalyser og innhenting 
av informasjon, økonomisk planlegging, økonomiske 
beregninger, konsulentbistand vedrørende den 
forretningsmessige eller kommersielle drift av industri- 
og handelsbedrifter.  

  Klasse 36   Finansiell virksomhet, konsernfinansiering, 
bedriftsfinansiering (av et konsern). 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester, informasjon om 
telekommunikasjon, mobiltelefontjenester, overføring 
av beskjeder og bilder ved datamaskiner, 
konsultasjonsvirksomhet innen telekommunikasjon.  

  Klasse 42   Teknologiske tjenester; utarbeidelse av 
dataprogrammer til bruk for tilgang til et globalt 
computernettverk, tilveiebringelse av informasjon ved 
hjelp av et globalt computernettverk, 
konsultasjonsvirksomhet innen informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, utarbeidelse, ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer, faglig 
konsultasjonsvirksomhet og rådgivningsbistand innen 
media og strategi, utvikling og design av elektroniske 
handelsløsninger til bruk i et globalt computernettverk, 
bistand og rådgivning med utvikling av 
kommunikasjonsstrategier, programmering for 
datamaskiner, teknisk rådgivning, 
konsultasjonsvirksomhet innen data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276494 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403125 
(220) Inndato: 2014.03.19 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORGES EIENDOMSAKADEMI AS, Fyrstikkalléen 20, 

0661 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276495 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403038 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 T Rowe Price Group Inc, 100 East Pratt Street, US-
MD21202 BALTIMORE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; nedlastbar programvare; 
nedlastbare dataspill; nedlastbare videoer og innhold; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner; et komplett 
utvalg av programvare innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet; et komplett utvalg av nedlastbar 
programvare i form av mobilapplikasjoner innen 
området investering, kapitalforvaltning, 
formuesforvaltning og økonomisk og monetær 
virksomhet; et komplett utvalg av nedlastbare dataspill 
innen området investering, kapitalforvaltning, 
formuesforvaltning og økonomisk og monetær 
virksomhet; et komplett utvalg av nedlastbare videoer 
og innhold med informasjon innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet; et komplett utvalg av nedlastbare 
elektroniske publikasjoner innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet. 

  Klasse 16   Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); et komplett utvalg av trykte 
publikasjoner og trykksaker innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; et 
komplett utvalg av tjenester innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet; tilveiebringelse av informasjon via 
et nettsted innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet; tilveiebringelse av et komplett 
utvalg av online ikke-nedlastbare videoer og innhold 
med informasjon innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276496 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201313837 
(220) Inndato: 2013.11.14 
(180) Registreringen utløper: 2023.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Starka AS, Gladengveien 14, 0661 OSLO, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Bygge- og bygningsmaterialer og -elementer av metall 

eller hovedsakelig laget av metall; himlings-, tak- og 
veggmaterialer, -bekledninger, -plater og -moduler av 
metall eller hovedsakelig bestående av metall; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); deler og 
tilbehør til de forannevnte varer. 

  Klasse 19   Bygge- og bygningsmaterialer og -elementer, ikke av 
metall; himlings-, tak- og veggmaterialer, -bekledninger, 
-plater og -moduler, ikke av metall eller hovedsakelig 
bestående av annet materiale enn metall; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); deler og 
tilbehør til de forannevnte varer. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; 
vedlikeholdsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
byggeledelse, bygningsisolering, utleie av 
bygningsmaskiner; malevirksomhet; stillasoppsetting; 
riving av bygninger; tetningsarbeid; planlegging 
vedrørende bygging; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 40   Bearbeiding av materialer. 
  Klasse 42   Industrielt design; ingeniørvirksomhet; tekniske 

konsultasjoner; plantegning i forbindelse med bygging, 
rådgivning i forbindelse med bygging; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276497 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201313838 
(220) Inndato: 2013.11.14 
(180) Registreringen utløper: 2023.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Starka AS, Gladengveien 14, 0661 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 6   Bygge- og bygningsmaterialer og -elementer av metall
eller hovedsakelig laget av metall; himlings-, tak- og 
veggmaterialer, -bekledninger, -plater og -moduler av 
metall eller hovedsakelig bestående av metall; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); deler og 
tilbehør til de forannevnte varer. 

  Klasse 19   Bygge- og bygningsmaterialer og -elementer, ikke av 
metall; himlings-, tak- og veggmaterialer, -bekledninger, 
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-plater og -moduler, ikke av metall eller hovedsakelig 
bestående av annet materiale enn metall; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); deler og 
tilbehør til de forannevnte varer. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; 
vedlikeholdsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
byggeledelse, bygningsisolering, utleie av 
bygningsmaskiner; malevirksomhet; stillasoppsetting; 
riving av bygninger; tetningsarbeid; planlegging 
vedrørende bygging; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 40   Bearbeiding av materialer. 
  Klasse 42   Industrielt design; ingeniørvirksomhet; tekniske 

konsultasjoner; plantegning i forbindelse med bygging, 
rådgivning i forbindelse med bygging; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276498 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201401468 
(220) Inndato: 2014.02.05 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OMSORGSPARTNER AS, Postboks 105, 3441 

RØYKEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Helsetjenester; bo- og behandlingstjenester 

(helsetjenester). 
  Klasse 45   Barnevernstjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276499 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403039 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 T Rowe Price Group Inc, 100 East Pratt Street, US-

MD21202 BALTIMORE, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare; nedlastbar programvare; 

nedlastbare dataspill; nedlastbare videoer og innhold; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner; et komplett 
utvalg av programvare innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet; et komplett utvalg av nedlastbar 
programvare i form av mobilapplikasjoner innen 
området investering, kapitalforvaltning, 

formuesforvaltning og økonomisk og monetær 
virksomhet; et komplett utvalg av nedlastbare dataspill 
innen området investering, kapitalforvaltning, 
formuesforvaltning og økonomisk og monetær 
virksomhet; et komplett utvalg av nedlastbare videoer 
og innhold med informasjon innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet; et komplett utvalg av nedlastbare 
elektroniske publikasjoner innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet. 

  Klasse 16   Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); et komplett utvalg av trykte 
publikasjoner og trykksaker innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; et 
komplett utvalg av tjenester innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet; tilveiebringelse av informasjon via 
et nettsted innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet; tilveiebringelse av et komplett 
utvalg av online ikke-nedlastbare videoer og innhold 
med informasjon innen området investering, 
kapitalforvaltning, formuesforvaltning og økonomisk og 
monetær virksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276500 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201402747 
(220) Inndato: 2014.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Compassion International, 12290 Voyager Parkway, 
US-CO80921 COLORADO SPRINGS, USA 

(740) Fullmektig: 
 Filemot Technology Law Ltd, 25 Southampton 

Buildings, GB-WC2A1AL LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Videoer; videobånd; videokassetter.      
  Klasse 16   Magasiner [tidsskrifter]; trykte tidstabeller.    
  Klasse 36   Veldedighetsinnsamlinger. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276501 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201312883 
(220) Inndato: 2013.10.21 
(180) Registreringen utløper: 2023.10.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Livea AS, Postboks 225 Løvås, 5828 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk; 

kosttilskudd for mennesker og dyr. 
  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 
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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; drift av 
livsstilsendringsprogrammer; salg av kosttilskudd, 
næringsmidler, måltidserstatningspreparater, kaffe, te, 
drikker, treningstøy, treningsutstyr, bøker, inspilte 
filmer, undervisningsmateriell. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; rådgivning og undervisning vedrørende 
livsstil, kosthold, trening, helse og vektreduksjon; 
livsstilskurs. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester. 
  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 

av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale 
tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276502 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201312884 
(220) Inndato: 2013.10.21 
(180) Registreringen utløper: 2023.10.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Livea AS, Postboks 225 Løvås, 5828 BERGEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk; 
kosttilskudd for mennesker og dyr. 

  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; drift av 
livsstilsendringsprogrammer; salg av kosttilskudd, 
næringsmidler, måltidserstatningspreparater, kaffe, te, 
drikker, treningstøy, treningsutstyr, bøker, inspilte 
filmer, undervisningsmateriell. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; rådgivning og undervisning vedrørende 
livsstil, kosthold, trening, helse og vektreduksjon; 
livsstilskurs. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester. 
  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 

av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale 
tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276503 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(300) Søknadsprioritet 2013.06.14, CA, 1,631,204 
(210) Søknadsnr.: 201315057 
(220) Inndato: 2013.12.13 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fit Foods Ltd, #101 - 1551 Broadway Street, CA-
BCV3C6N9 PORT COQUITLAM, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Dietetiske drikkemikser til medisinsk bruk som 
måltidserstatning; proteinpulver; dietetiske og 
ernæringsmessige supplement, kosttilskudd; dietetiske 
og ernæringsmessige supplement med protein for 
oppbygging av kroppsmasse; kosttilskudd for 
kroppsbygging; kosttilskudd for å øke kroppsvekt; 
kosttilskudd for å øke muskelmasse; kosttilskudd for å 
forbedre styrke; kosttilskudd for å forbedre 
sportsprestasjoner; proteinbaserte preparater; protein 
for bruk som kosttilskudd; proteinpulver; pulver til bruk i 
framstilling av dietetiske og ernæringsmessige 
supplement, kosttilskudd; pulveriserte proteintilskudd; 
proteintilskudd i pulverform; kosttilskudd for å redusere 
kroppsfett; proteintilskudd i kapselform; kosttilskudd for 
å redusere kroppsvekt; proteintilskudd i tablettform. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276504 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201314729 
(220) Inndato: 2013.12.06 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cernova AS, Postboks 293  Nesttun, 5853 BERGEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
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. 

  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 
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undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper, klisjeer. 

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

  Klasse 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; frø til bruk til matlaging, derunder 
valmuefrø, sesamfrø, solsikkekjerner, gresskarkjerner. 

  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; linfrø; næringsmidler av mais, maismel, 
polenta; frokostblandinger; grøt, grøtblandinger; ferdige 
deiger og rører for brød, bakverk og konditorvarer; 
brød, bakverk og konditorvarer som halvfabrikata. 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; import- 
og eksportagenturer; innkjøp for andre av korn, 
næringsmidler, kosttilskudd, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper, bakeredskaper, tilbehør til baking, 
papirvarer, trykksaker, bøker og emballasje for 
næringsmidler; salg av av korn, næringsmidler, 
kosttilskudd, husholdnings- og kjøkkenredskaper, 
bakeredskaper, tilbehør til baking, papirvarer, 
trykksaker, bøker, emballasje for næringsmidler; 
fjernhandel med korn, næringsmidler, kosttilskudd, 
husholdnings- og kjøkkenredskaper, bakeredskaper, 
tilbehør til baking, papirvarer, trykksaker, bøker, 
emballasje for næringsmidler. 

  Klasse 40   Bearbeiding av materialer; maling av korn; blanding 
og miksing av næringsmidler; fremstilling av deiger og 
rører for brød, bakverk og konditorvarer; 
bakerivirksomhet, nemlig bearbeiding og produksjon av 
bakervarer. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utgivelse av bøker, brosjyrer, matoppskrifter 
og informasjonsmateriale. 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; bakerivirksomhet, nemlig servering av 
baker- og konditorvarer; ferdigstilling, derunder steking 
og dekorering av baker- og konditorvarer; tilberedning 
av baker- og konditorvarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276505 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201314730 
(220) Inndato: 2013.12.06 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cernova AS, Postboks 293  Nesttun, 5853 BERGEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
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. 

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

  Klasse 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; frø til bruk til matlaging, derunder 
valmuefrø, sesamfrø, solsikkekjerner, gresskarkjerner. 

  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; linfrø; næringsmidler av mais, maismel, 
polenta; frokostblandinger; grøt, grøtblandinger; ferdige 
deiger og rører for brød, bakverk og konditorvarer; 
brød, bakverk og konditorvarer som halvfabrikata. 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; import- 
og eksportagenturer; innkjøp for andre av korn, 
næringsmidler, kosttilskudd, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper, bakeredskaper, tilbehør til baking, 
papirvarer, trykksaker, bøker og emballasje for 
næringsmidler; salg av korn, næringsmidler, 
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kosttilskudd, husholdnings- og kjøkkenredskaper, 
bakeredskaper, tilbehør til baking, papirvarer, 
trykksaker, bøker, emballasje for næringsmidler; 
fjernhandel med korn, næringsmidler, kosttilskudd, 
husholdnings- og kjøkkenredskaper, bakeredskaper, 
tilbehør til baking, papirvarer, trykksaker, bøker, 
emballasje for næringsmidler. 

  Klasse 40   Bearbeiding av materialer; maling av korn; blanding 
og miksing av næringsmidler; fremstilling av deiger og 
rører for brød, bakverk og konditorvarer; 
bakerivirksomhet, nemlig bearbeiding og produksjon av 
bakervarer. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utgivelse av bøker, brosjyrer, matoppskrifter 
og informasjonsmateriale. 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; bakerivirksomhet, nemlig servering av 
baker- og konditorvarer; ferdigstilling, derunder steking 
og dekorering av baker- og konditorvarer; tilberedning 
av baker- og konditorvarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276506 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201402514 
(220) Inndato: 2014.03.04 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zinzino AB, Box 80, SE-40121 GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 
1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; dietetisk mat og stoffer for 

medisinsk bruk; dietetiske drikker; kosttilskudd for 
mennesker. 

  Klasse 29   Spiselige oljer og fett. 
  Klasse 35   Bistand ved forretningsdrift; salg av farmasøytiske 

preparater, dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk, 
dietetiske drikker, dietetiske næringsmidler for 
medisinsk bruk, kosttilskudd for mennesker, elektriske 
kaffemaskiner og kaffetraktere, kaffebrennere, 
kaffeperkulatorer (elektriske), kaffetørkeapparater, 
kopper av papir og plast, krus, krus, kopper, glass, 
kaffetrakter ikke elektrisk, kaffeperkulator ikke elektrisk, 
spiselige oljer og fett, kaffe og kaffedrikker 
(kaffebaserte). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276507 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201401253 
(220) Inndato: 2014.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2024.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOVEMENT AS, Oksenøyveien 22, Fornebu, 1366 
LYSAKER, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 9   Datamaskiner og databehandlingsutstyr, herunder 
stasjonære og bærbare datamaskiner, skjermer; 
kassaapparater, regnemaskiner; kopimaskiner; 

printere; filmkameraer. 
  Klasse 35   Salg av møbler og interiørartikler, herunder 

kontorinnredning; salg av kontorrekvisita; salg av 
hvitevarer, herunder frysere, kjøleskap, komfyrer, 
oppvaskmaskiner, vaskemaskiner; salg av 
husholdningsapparater; salg av fjernsyn, musikkanlegg 
og telefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276508 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(300) Søknadsprioritet 2013.06.21, US, 85/966,996 
(210) Søknadsnr.: 201314970 
(220) Inndato: 2013.12.11 
(180) Registreringen utløper: 2023.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, US-

CA95050 SANTA CLARA, USA 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Håndholdt underholdningsenhet; mobil 

underholdningsenhet; datamaskinutstyr; innretninger 
for streaming av elektroniske spill; 
høyytelsesdatamaskinvare med spesialiserte 
egenskaper for forsterket evne for å spille spill; 
elektronisk-, data-, interaktiv og videospillprogramvare; 
mobile digitale datainnretninger; håndholdte 
elektroniske innretninger; elektroniske publikasjoner 
med informasjon angående elektroniske spillenheter og 
elektroniske spill; programvare; dataspillprogramvare; 
programvare for elektroniske spill; programvare for 
videospill; audio- og video receivere; audioreceivere; 
videoreceivere; audio- og videospillere; audiospillere, 
videospillere; elektroniske spillmaskiner for bruk med 
en ekstern skjerm eller monitor; elektroniske skjermer; 
flatskjermer; LCD-skjermer; monitorer; dataskjermer; 
fremvisningsskjermer; videoskjermer. 

  Klasse 28   Håndholdte enheter for å spille elektroniske-, data-, 
interaktive og videospill; elektroniske spillmaskiner 
annet enn slike tilpasset bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor for mottak, lagring og sending av tekst, 
grafikk og multimediainnhold; spillenhet; mobil 
spillenhet; mobil bærbar spillenhet. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare interaktive flerspiller data- og videospill 
som kan aksesseres og spilles over datanettverk og 
globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
underholdningsinformasjon relatert til videospill og 
dataspill; tilveiebringelse av online nyheter, informasjon 
og spillstrategier, samtlige relatert til elektroniske-, 
data-, og videospill. 

  Klasse 42   Datatjenester; tekniske supporttjenester, nemlig 
feilsøking i form av diagnostisering av problemer med 
datamaskinutstyr og dataprogramvare; feilsøking i form 
av diagnostisering av problemer med 
forbrukerelektronikk; plattform som en tjeneste (PAAS) 
med dataprogramvareplattformer for nedlastning, 
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lagring, visning, avspilling og samhandling med digitalt 
innhold, data- og videospill- og 
dataprogramvareapplikasjoner; konsulenttjenester 
innen området for spillteknologi og grafikkprogramvare; 
dataprogrammeringstjenester til kunder som vil gjøre 
det mulig for kundenes digitale og håndholdte 
innretninger å laste ned og bruke spill og 
underholdningsrelatert innhold; programvare som en 
tjeneste, nemlig å tilveiebringe en 
kundeserviceprogramvareplattform for å legge til rette 
for å skape samhandling mellom kunder og 
servicerepresentanter for å løse produktproblemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276509 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201402972 
(220) Inndato: 2014.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HALOGEN AS, Cord Adlersgt. 30, 0254 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinprogrammer, datamaskinprogrammer til 
bruk i forbindelse med Internettjenester, mobile 
Internettjenester og elektronisk handel, 
datamaskinprogrammer lagret på databærere.  

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, innsamling og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser, 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, 
konsultasjonsvirksomhet og rådgivningsbistand innen 
strategi, media og bedriftsøkonomi, 
markedsundersøkelser, markedsanalyser og innhenting 
av informasjon, økonomisk planlegging, økonomiske 
beregninger, konsulentbistand vedrørende den 
forretningsmessige eller kommersielle drift av industri- 
og handelsbedrifter. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet, konsernfinansiering, 
bedriftsfinansiering (av et konsern). 

  Klasse 38    Telekommunikasjonstjenester, informasjon om 
telekommunikasjon, mobiltelefontjenester, overføring 
av beskjeder og bilder ved datamaskiner, 
konsultasjonsvirksomhet innen telekommunikasjon.  

  Klasse 42   Teknologiske tjenester;  utarbeidelse av 
dataprogrammer til bruk for tilgang til et globalt 
computernettverk, tilveiebringelse av informasjon ved 
hjelp av et globalt computernettverk, 
konsultasjonsvirksomhet innen informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, utarbeidelse, ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer, faglig 
konsultasjonsvirksomhet og rådgivningsbistand innen 
media og strategi, utvikling og design av elektroniske 
handelsløsninger til bruk i et globalt computernettverk, 
bistand og rådgivning med utvikling av 

kommunikasjonsstrategier, programmering for 
datamaskiner, teknisk rådgivning, 
konsultasjonsvirksomhet innen data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av 
internasjonal registrering nr.1014323, i henhold til 
Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven § 75 
første ledd. 

(111) Reg.nr.: 276510 
(151) Reg.dato.: 2010.02.02  
(300) Søknadsprioritet 2009.04.07, US, 77/708,255 
(210) Søknadsnr.: 201405475 
(220) Inndato: 2009.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2019.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Synthes GmbH, Eimattstrasse 3, CH-4436 
OBERDORF, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Kirurgiske implantater laget av ikke-levende 
materialer; medisinske og kirurgiske apparater og 
instrumenter, nemlig hammer, ortopediske 
prøveimplantater (trial orthopedic implants) og 
implantatinnføringsverktøy og -redskaper (implant 
insertion tools). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

 Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort 
med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen.

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276511 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403055 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 276512 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403054 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 

Norge 
(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.  

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

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
  Klasse 40   Bryggerivirksomhet; tilvirkning av drikkevarer og 

næringsmidler. 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276513 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403053 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276514 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403051 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 
Norge 

(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.  

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

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
  Klasse 40   Bryggerivirksomhet; tilvirkning av drikkevarer og 

næringsmidler. 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 276515 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403050 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 

Norge 
(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.  

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

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

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
  Klasse 40   Bryggerivirksomhet; tilvirkning av drikkevarer og 

næringsmidler. 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276516 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403052 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276517 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403041 
(220) Inndato: 2014.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZPINDLER AS, c/o Outracks Technologies, Øvre 
Slottsgate 4, 0157 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Reklamevirksomhet; reklamebyråer; 

varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; 
forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; utleie av annonseringstid i 
kommunikasjonsmedia; annonse- og 
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 

  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av 
beskjeder og bilder via datamaskiner; 
telekommunikasjonsvirksomhet. 

  Klasse 41   Filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; 
filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; 
fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; 
informasjon vedrørende utdannelse; 
nyhetreportasjetjenester; oppføring av forestillinger 
[live]; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; 
redigering av videobånd; underholdningsvirksomhet; 
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; 
videobåndredigering; videofilming. 

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; driftstjenester for servere; 
konsulenttjenester innen dataprogramvare; kunstig 
tåkeoppløsning; nettskytjenester; oppdatering av 
dataprogrammer; programmering for datamaskiner; 
rådgivning ved design av websider; utarbeidelse av 
dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; 
vedlikehold av dataprogrammer og software; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; webhotell [tilby vertsserver for andres 
hjemmesider]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276518 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403280 
(220) Inndato: 2014.03.19 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

FARMVILLE2 Gøy på landet 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Zynga Inc, 699 Eighth Street, US-CA94103 SAN 
FRANCISCO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computerspillsoftware; computerspillprogrammer; 
elektroniske spillprogrammer; interaktive 
videospillprogrammer; computersoftware som tilbyr 
tilgang til computer spill via online sosial nettverks 
websider; computerspillsoftware til bruk for 
mobiltelefoner, mobile enheter og utstyr; magnetisk 
kodede gavekort. 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av 
online computer- og elektroniske spill; tilveiebringelse 
av online informasjon innen området computerspill; 
underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringe spill på 
mobiltelefoner, mobile enheter og utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276519 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201402982 
(220) Inndato: 2014.03.12 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lene Nordermoen, Sofies gate 56 A, 0168 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 23   Garn og tråd for tekstile formål. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 276520 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403340 
(220) Inndato: 2014.03.20 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Diageo Brands BV, Molenwerf 10-12, NL-1014BG 

AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276521 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201402983 
(220) Inndato: 2014.03.12 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carlsberg UK Ltd, Jacobsen House Carlsberg 
Brewery140 Bridge Street, GB-NN11PZ 
NORTHAMPTON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikkevarer; vin; brennevin; likører. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Reg.nr.: 276522 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403339 
(220) Inndato: 2014.03.20 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STIFTELSEN OSLO MONTESSORISKOLE, Postboks 

92, Slemdal, 0710 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 276523 
(151) Reg.dato.: 2014.06.18 
(210) Søknadsnr.: 201403009 
(220) Inndato: 2014.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Viacom International Inc, 1515 Broadway, US-

NY10036 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Badetøy, badekåper og morgenkåper, strandtøy, 

belter (bekledning), shortser, jakker, frakker, sokker, 
fottøy, bandannaer, sweatere, Halloweenkostymer, 
maskeradekostymer, kostymer for rollefigurer, 
scenekostymer, kjoler, hansker, gymnastikkshortser, 
øremuffer, halstørklær, pyjamaser, bukser, skjorter, 
treningsgensere, skiklær, slacks, solskjermer, 
bukseseler og strømpeholdere, pologensere, undertøy, 
vester, oppvarmingsdresser, hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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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: 0169218 
(151) Int.reg.dato: 1953.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.05.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2014.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201402634 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH, AT-6060  
ABSAM BEI SOLBAD HALL, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Medicines, chemical products for medical and sanitary 

use, pharmaceutical drugs, plasters and surgical 
dressings, protective agents for plants, disinfectants, 
dietetic foodstuffs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0192519 
(151) Int.reg.dato: 1956.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.05.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2014.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201402635 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH, AT-6060  
ABSAM BEI SOLBAD HALL, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Goods used for facilitating the insertion of urethral 

probes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0276957 
(151) Int.reg.dato: 1963.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201402636 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Montabert, 203, route de Grenoble, FR-69800 SAINT-

PRIEST, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Tools and machine tools operated by pneumatic 
means, electric means or by any power means, their 
parts, their accessories and their derivatives attached 
thereto. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 0277612 
(151) Int.reg.dato: 1963.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201402369 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dipl-Ing Erich Fetzer GmbH + Co, Mühlwiesenstrasse 
17, DE-72770 REUTLINGEN-GÖNNINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Containers for liquids combined with chemical 

installations comprising centrifugal force decanting 
apparatus. 

  Klasse 7   Machines for separation of liquids which can not be 
mixed together and for separating solids from the 
liquids, brewery machinery, heat exchangers, pumps 
combined with chemical installations comprising 
centrifugal force decanting apparatus, liquid filters 
combined with chemical installations comprising 
centrifugal force decanting apparatus. 

  Klasse 9   Chemical apparatus, chemical installations comprising 
centrifugal force decanting apparatus combined with 
pumps, liquid filters, regulating apparatus and 
containers for liquids, regulating apparatus combined 
with chemical installations comprising centrifugal force 
decanting apparatus. 

  Klasse 11   Heat exchangers, centrifugal force decanting 
apparatus combined with pumps, liquid filters, 
regulating apparatus and containers for liquids, liquid 
filters combined with chemical installations comprising 
centrifugal force decanting apparatus. 

  Klasse 20   Containers for liquids combined with chemical 
installations comprising centrifugal force decanting 
apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0433821 
(151) Int.reg.dato: 1977.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2011.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201109675 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DIM , 2 rue des Matinets, FR-92500 RUEIL 
MALMAISON, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   All clothing and underclothing, all types of hosiery for 
men, women and children, including girdles, brassieres, 
corsets, suspender belts, briefs and pants, panties and 
underpants, coveralls, stockings, tights, socks; boots, 
shoes and slippers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0486944 
(151) Int.reg.dato: 1984.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.07.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2004.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 200412535 
(220) Notifikasjonsdato: 2004.12.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Renolit SE, Horchheimer Str. 50, DE-67547 WORMS, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   Plastic foils and sheets with or without gluing or other 
connection with other foils or sheets of natural or 
synthetic materials as semi-finished products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0667570 
(151) Int.reg.dato: 1996.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.12.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201402374 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Routhier Weber-Handelsgesellschaft mbH, Finkenweg 

2, DE-63674 ALTENSTADT, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Milk products, namely, cheese, soft white cheese and 
yoghurt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 0815735 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201402378 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of the word "BIBIONE" in fancy 

characters, where the two letters "B" are represented 
by hear-shaped ideogram and the letter "O" is 
represented by a stylized sun. 

(730) Innehaver: 
 ABA Servizi Societa' Cooperativa, Corso del Sole, 6/1 - 

Fraz. Bibione (VE), IT-30020 SAN MICHELE AL 
TAGLIAMENTO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic recording media, sound 
recording disks, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, equipment for data 
processing and computers; fire extinguishers. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter 
(printing products); 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 35   Advertising, business management, business 
administration, office functions. 

  Klasse 36   Insurance underwriting, financial affairs, monetary 
affairs, real estate affairs. 

  Klasse 38   Telecommunications. 
  Klasse 39   Transport, packaging and storage of goods, travel 

arrangement. 
  Klasse 41   Education, training, entertainment, sporting and 

cultural activities. 
  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 

accommodation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0827358 
(151) Int.reg.dato: 2004.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.03.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201402379 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Easyfairs NV, Jan Van Rijswijcklaan, 191, BE-2020 
ANVERS, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Printed matter, books, journals, brochures, 

periodicals, leaflets, publications and other products on 
paper media published and disseminated in the context 
of professional and industrial fairs and trade shows in 
the packaging sector. 

  Klasse 35   Advertising and publicity promotion; business 
management; commercial administration; public 
relations; assistance and consulting in advertising and 
promotion, marketing and corporate communication in 
connection with professional and industrial fairs and 
trade shows in the packaging sector; organisation of 
events, exhibitions, fairs and trade shows for 
commercial, promotional and advertising purposes. 

  Klasse 41   Education; training; entertainment; organisation of 
events, exhibitions, shows and fairs for cultural, didactic 
and educational purposes; organisation of competitions 
for recreational, educational or entertainment purposes; 
organisation and conducting of colloquiums, 
conferences, conventions, seminars and symposiums; 
publishing, editing and distribution of books, journals 
and periodicals intended for professional and industrial 
fairs and trade shows in the packaging sector. 

  Klasse 43   Provision of exhibition halls and other similar premises 
for fairs and trade shows in the packaging sector. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0832268 
(151) Int.reg.dato: 2004.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2014.06.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2014.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201402637 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zott SE & Co KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, DE-86690 
MERTINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Milk, dairy products, namely liquid milk, curdled milk, 

buttermilk; yoghurt, fruit yoghurt, chocolate yoghurt or 
yoghurt with added cocoa; non-alcoholic mixed milk 
drinks, chocolate drinks and cocoa in which milk 
predominates, kefir, cream, soft white cheese, soft 
white cheese with fruit and herbs; desserts consisting 
essentially of milk and spices with gelatin and/or starch 
as a binder; soft white cheese preparations, dietetic 
yoghurt not for medical purposes. 

  Klasse 30   Puddings, edible ices, powders for edible ices. 
  Klasse 32   Fruit juices, fruit beverages and associated 

preparations for non-alcoholic beverages. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0871810 
(151) Int.reg.dato: 2005.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2015.11.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2014.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201402638 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Turner & Townsend Plc, Low Hall, Calverley Lane, GB-
LS184GH HORSFORTH, LEEDS, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Management consultancy; procurement of contracts; 

cost management accounting; business project 
management; operational research and organisational 
change management services; management and 
business benchmarking services; consultancy services 
relating to business improvement; cost management 
services; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid. 

  Klasse 36   Property asset and facilities management services; 
asset management services; risk management 
consultancy and claims handling services; public 
private partnership (PPP) consultancy services; 
property and facilities project management services; 
advisory, consultancy and information services relating 
to all the aforesaid. 

  Klasse 37   Construction consultancy services; construction and 
building project management services; construction 
programme management services; construction and 
building cost management services; advisory, 
consultancy and information services relating to all the 
aforesaid. 

  Klasse 41   Training services; management training; advisory, 
consultancy and information services relating to all the 
aforesaid. 

  Klasse 42   Quantity surveying; cost engineering services; health 
&amp; safety and environmental consultancy services; 
engineering consultancy services; advisory, 
consultancy and information services relating to all the 
aforesaid. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0914368 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2016.07.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2010.01.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201002960 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brillux GmbH & Co KG, Weseler Strasse 401, DE-
48163 MÜNSTER, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 2   Paints, colors, varnishes, lacquers, wood protection 
preservative, primers being paint; preservative and 

mordants for wood, diluent for all aforementioned 
goods; metals in foil and powder form for painters and 
decorators; mastics for smoothing and repairing rough 
subsurfaces; glass cement, coating preparations of 
plastic being a paste or liquid for surfaces of wood and 
metal for protection against damp; wallpaper removing 
substances; spreadable coating composition as 
underground for wall paper. 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing preparations for 
painting and decoration (except scouring and scrubbing 
pads) as well as cleaning, degreasing, polishing and 
disinfectant preparations for household and commercial 
purposes (except for painting and decorating or for the 
paint and lacquer industry); paint stripper. 

  Klasse 19   Building materials, not made of metal, namely facade 
mortar, plaster for facing, ready-mixed mortar, plaster 
filling agents, facade lining plates made form mortar-
coated foam material, with or without decoration 
coating. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0923290 
(151) Int.reg.dato: 2007.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2014.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201402381 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir, FR-92110 
CLICHY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic products for protection, hygiene, care, 

prevention and treatment of acne; cosmetic creams for 
the face. 

  Klasse 5   Pharmaceutical products for skin care, pharmaceutical 
products for protection, hygiene, care, prevention and 
treatment of acne and for skin problems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0934200 
(151) Int.reg.dato: 2007.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.06.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201402382 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cabano World Wide Fashion GmbH, Siemensstraße 
26, DE-48619 HEEK, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing for men, ladies and children, including 

sportswear, underwear and swimwear; non-orthopaedic 
foundation garments; headgear; scarves; sarongs, 
headbands, leggins; footwear, including boots for 
sports, belts (as clothing); (the aforementioned items 
are not for doctors' use or medical purposes). 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1000694 
(151) Int.reg.dato: 2009.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.02.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201402641 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167  
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Women's day and night underwear and lingerie, 

girdles, bodysuits, bustiers, brassieres, corsets, 
bodices, bra chemises, tops, corselets, negligees, 
underpants, briefs, jazz pants, hip pants, G-strings, 
shorties, boxer shorts, suspender belts, suspender, 
garters, vests, nightwear, tights, stockings, socks, tank 
shirts, night gowns, pyjamas, housecoats, petticoats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1021387 
(151) Int.reg.dato: 2009.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.09.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201402642 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167  

NECKARSULM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 2   Anti-corrosive bands. 
  Klasse 5   First aid boxes and bags (filled). 
  Klasse 6   Fuel cans of metal. 
  Klasse 7   Air and oil filters for engines; jacks (machines); 

silencers for motors and engines; sparking plugs for 
internal combustion engines. 

  Klasse 8   Hammers, lifting jacks (hand-operated). 
  Klasse 9   Aerials for motor vehicles; tire pressure gauges; 

battery testers; battery preheaters; starter cables for 
motors and engines; internal and external 
thermometers (not for medical purposes). 

  Klasse 11   Automobiles lamps. 
  Klasse 12   Accessories and parts for vehicles of all kinds, in 

particular for cars, motorcycles, trikes and bicycles 
(included in this class); baskets for bicycles, bicycle 
pumps; brake pads, brake shoe sets, brake discs for 
vehicles; windshield wipers, vehicle seats; safety belts 
for vehicle seats; child seats for vehicles; seat covers 
for vehicles; vehicle tires; snow chains; ski luggage 
racks; roof racks; tricycles; vehicles covers (shaped). 

  Klasse 17   Insulating tape and band. 
  Klasse 18   Leatherware (included in this class); trunks and 

travelling bags; umbrellas, sun umbrellas, parasols. 

  Klasse 20   Fuel cans of plastic. 
  Klasse 22   Tow ropes for automobiles; bands, not of metal. 
  Klasse 25   Gloves. 
  Klasse 27   Car mats, door mats, decorative mats. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1031848 
(151) Int.reg.dato: 2009.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.10.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201402643 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167  
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Bags for portable computers; protective bags for 

portable computers; computer rucksacks; computer 
rucksacks on wheels; protective covers for pocket 
computers; bags for photographic, video, audio and 
electronic equipment; telephone bags; camera cases; 
spectacle cases; credit card cases (fitted); visiting card 
cases (fitted). 

  Klasse 16   Passport cases. 
  Klasse 18   Leather and imitation leather and goods made 

therefrom, included in this class; luggage trunks; 
suitcases and small suitcases; vanity cases, pilot 
cases, cosmetic purses and cases for toiletry articles 
(sold empty), camping bags, messenger bags, map 
bags, beach bags, attaché cases, handbags, children's 
carrier bags, garment bags, travel bags, rucksacks, 
bags on wheels, kitbags; kitbags on wheels, neck 
purses, toilet bags, travel sets (leather goods), purses, 
wallets, banknote cases, hip bags, underarm purses; 
umbrellas, parasols, walking sticks, alpenstocks; 
packing bags and covers made of leather; key cases, 
key fobs; luggage straps, luggage tags, shoulder pads 
for luggage straps; shoe bags for travelling purposes, 
boot bags for travelling purposes; visiting card cases 
(made of leather); credit cards cases (made of leather).

  Klasse 20   Transportable, inflatable pillows for travelling 
purposes (not for medical purposes). 

  Klasse 21   Cool bags; portable cool bags (non-electric); picnic 
baskets. 

  Klasse 22   Packing bags and covers made of textile material. 
  Klasse 25   Sleeping masks; money belts. 
  Klasse 28   Bags specially made to fit sporting articles, in 

particular bags for skis, snowboards, tennis racquets, 
table tennis bags, skiing boots, roller blades, ice 
skates. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1033436 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201402388 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ecovadis, 4 rue du Faubourg Montmartre, FR-75009 

PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Marketing research; direct mail advertising; 
commercial information agencies; market research; 
business information agencies; marketing studies; 
computerised file management; press review services; 
business research; opinion polling; data search in 
computer files for others; business management 
assistance; business inquiries; business information; 
inquiries with regard to business; systemisation of 
information into computer databases; investigations in 
the field of business; opinion polls; business 
management and organisation consultancy; 
commercial information and advice for consumers; 
business investigations; searching for information in 
computer files for others; advisory services for business 
management; assistance in business management; 
research in the field of business; business 
management consultancy; information in the field of 
business; administrative processing of purchase 
orders; advertising; business organisation consultancy; 
efficiency experts; dissemination of advertising matter; 
compilation of information into computer databases; on-
line advertising on a computer network; business-
related information and advice for consumers; 
professional business consultancy; consultancy on 
business management and organisation. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement. 

  Klasse 42   Rental of computer software; maintenance of 
computer software; updating of computer software; 
creating and maintaining web sites for others; 
consultancy in the field of computer hardware; 
computer software installation; duplication of computer 
programmes; providing of search engines for the 
Internet; web site creation and maintenance for others; 
transfer of data or documents from physical to 
electronic media; computer programming; rental of web 
servers; computer software rental; computer software 
design; research in the field of environmental 
protection; research on environmental protection; 
programming of computers; computer system design; 
computer programme duplication; web server rental; 
recovery of computer data; hosting computer sites (web 
sites); rental of computers; design of computer 
software; computer software maintenance; computer 
virus protection services; computer data recovery; 
conversion of data and computer programmes, other 
than physical conversion; protection services as 
regards computer viruses; consultancy on computer 
hardware; advice on energy saving; installation of 
computer software; computer rental. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1039044 
(151) Int.reg.dato: 2009.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.12.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201402645 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167  
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Net hauling machines (fishing). 
  Klasse 8   Cutlery, particularly scaling knives and knives for 

filleting fish for fishers; harpoons. 
  Klasse 9   Protective clothing for motorcyclists, motorcycle 

helmets, protective gloves for motorcyclists, 
sunglasses; nautical apparatus and instruments; 
equipment for divers, included in this class, particularly 
divers' suits, divers' masks, swimming and life-saving 
jackets (inflatable or not inflatable), snorkels, weights, 
weight belts, breathing apparatus, air tanks, regulators, 
depth finders, pressure gauges, directional compasses 
and thermometers, ear molds, nose clips; clothing, 
gloves, footwear and headgear for diving; underwater 
cameras; photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
emergency (life-saving) and teaching apparatus and 
instruments; spectacles (optics), sunglasses, ski 
goggles, protective goggles, anti-glare goggles; 
spectacle frames, spectacle lenses; spectacle cases, 
helmets for bicycles; tachometers; ground depth 
gauges. 

  Klasse 11   Pocket lamps, lamps; luminous diodes (fishing 
accessories), luminescent sticks. 

  Klasse 12   Accessories and parts for vehicles of all kinds, 
particularly for motorcycles and tricycles included in this 
class; golf equipment, namely golf carts; bicycle 
accessories, particularly bags for bicycles, boats and 
accessories for boats. 

  Klasse 13   Rifles. 
  Klasse 14   Watches. 
  Klasse 18   Tennis equipment, namely tennis bags; badminton 

equipment, namely badminton bags; squash 
equipment, namely squash bags; bags, small bags, 
bags, particularly sports bags, carrying bags and 
shoulder-strap bags; carrier bags and small packaging 
bags; backpacks and packaging bags, daypacks; neck 
straps; walking sticks, mountaineering sticks, trekking 
sticks, saddlery, backpacks, duffle bags and transport 
bags, packaging bags, satchels, umbrellas. 

  Klasse 20   Chairs and beds; baskets, cushions for fishing; all of 
the foregoing for use in the outdoors. 

  Klasse 21   Drinking flasks and drinking vessels. 
  Klasse 22   Tents, tarpaulins; nets; fishing nets, raising and 

lowering nets and reinforcements for raising and 
lowering nets for fishing. 

  Klasse 24   Textile materials for use and manufacture of awnings 
and tarpaulins; bath linen, hand towels of textile. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, gloves, headgear, all the aforesaid 
goods exclusively for sports; motorcycling boots, 
rainwear, particularly rain suits for motorcyclists, 
clothing for motorcyclists; clothing, footwear and 
headgear for fishers. 

  Klasse 27   Mats, particularly for gymnastics, for sports, for travel, 
trekking and camping, insulating mats. 

  Klasse 28   Gymnastic and sporting articles, included in this class; 
golf equipment, namely golf balls, golf clubs and golf 
club covers, clearance wood, ball markers, golf green 
forks (divot repair tools), chipping nets (golf), score 
counters, golf bags; tennis equipment, namely tennis 
balls, tennis rackets and tennis racket covers, tennis 
nets and poles for tennis nets; table tennis equipment, 
namely table tennis balls, table tennis bats and covers 
for table tennis bats, table tennis nets and poles for 
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table tennis nets; badminton equipment, namely 
shuttlecocks for badminton and badminton rackets and 
covers for badminton rackets, badminton nets and 
poles for badminton nets; squash equipment, namely 
squash balls, squash rackets and covers for squash 
rackets; fishing lines, fishing utensils, fishing rods and 
their parts, fishing reels, gut for fishing, fish hooks, 
fishing sinkers, fishing floats, swivels, tongs for fishing, 
spoons for fishing, spoons, sweep generators and 
spoons, artificial flies, boxes for lures, holders for rods, 
spindles for fishing rods, plumb lines for fishing, creels 
for fishing, bite detectors (fishing tackle), landing nets 
for fishing, dummies for fishing, guides for fishing lines, 
artificial fishing baits, creels, gloves for fishing, hooks 
for fishing, harpoon guns (sports articles); stretching 
reels for fishing, baskets for fishing, artificial lures and 
fishing bait (excluding live bait), dishes for mixing bait, 
poles, especially for fishing, utensils for removing 
hooks, baiting needles, needles for worms, depth 
sights, stop beads, placement rings, split rings, sinkers 
for fishing yarns, shields for fishing rods, fishing articles 
not included in other classes, fishing yarns, special 
protective devices for hips for fishing, rings with slots, 
sliders, apparatus for notching, fastening strips and 
bands, guides, catchers for fishing reels, beach balls, 
Heintz spoons/torpedo spoons and spoons of metal, 
containers and bags for fishing lines and for fishing 
accessories; swim fins; games, toys; gymnastic and 
sporting articles, gymnastic and sporting articles 
(included in this class); special bags for sporting 
articles; skis and accessories for skiing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1042414 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201314612 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.12.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Technicolor Trademark Management, 1-5 rue Jeanne 

D'Arc, FR-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus for receiving, recording, transmission, 

reproduction, storing, encrypting and decrypting of 
sound or images, namely transmitter and receiver 
apparatus for digital data, decoders for receiving 
multimedia content, especially videos, photos and 
sounds; electronic decoders; multimedia players; 
television apparatus; DVD, Blu-Ray disc and compact 
disc players and recorders; MP3 and MP4 players; 
multimedia servers; computer servers, computers; 
computer, computer communication and telephone 
terminals, particularly for global communication 
networks (such as the Internet); telephone apparatus; 
modems, telecommunication routers; multimedia 
terminals; devices for accessing and controlling access 
to data processing apparatus, authentification devices 
intended for telecommunication networks; platforms for 
the digital distribution of audio-video content and video 

games; apparatus for games adapted for use with 
television receivers only; projection screens and 
projectors; lenses for cinematographic projectors; 
television and cinema recording studios, particularly 
cameras, television monitors, mixing consoles, digital 
special effects apparatus; computer software for 
creating, managing, updating and using databases; 
computer software for providing user access to a 
computer or data transmission network, particularly to a 
global communication network (such as the Internet); 
computer software and computer programs, particularly 
software platforms for distributing video, data and 
sound content in the fields of media, entertainment and 
communication; platforms for the digital distribution of 
audio-video content and video games; computer 
software for creating and developing video games; 
cinematographic films, DVDs, recording media for 
sound and video; musical and cinematographic pre-
recorded optical audio and video discs on a large 
variety of subjects; video games, namely games 
adapted for use with an independent display screen or 
a monitor; memory cards and chips; spectacles for 3D 
films. 

  Klasse 35   Business management, business administration, 
advertising; document reproduction; production and 
electronic and digital distribution of advertisements. 

  Klasse 38   Telecommunication services, namely transfer, 
migration and distribution services for video, data 
and/or voice content in the fields of media, 
entertainment and communication; diffusion and 
transmission of audio-video signals and/or data via 
satellite, cable, antennae or fiber optics; diffusion of 
information electronically and via computer 
communication, particularly for global 
telecommunication networks such as the Internet or 
private or restricted access networks; digital 
transmission of films, live events and other 
entertainment media; radio and television broadcasting 
services, diffusion of music, downloading services for 
audio-video content, particularly videos-on-demand 
(VOD); diffusion services for audio-video signals and 
data for personal stereos (podcasting), communications 
between computer terminals; cable television 
transmission; voice communication over IP (Internet 
Protocol) networks; video conferencing services; rental 
of apparatus for transmitting sound, images and data; 
rental, loan and provision of modems for others; rental 
of access time to a computer database server, 
particularly for global telecommunication networks such 
as the Internet; telecommunication gateway services; 
technical consulting services in the field of 
telecommunications. 

  Klasse 40   Developing films subsequent to exposure; dyeing and 
coloring services; color correction services; 
development, printing, duplication (providing copies), 
enlarging, engraving, encoding, montage, photo 
finishing and reproduction services for photographic 
and cinematographic film, audio and video cassettes, 
video discs or other recording media; transferring 
audio-video content from one recording medium to 
another, photo montages, subtitling services 
(preparation, installation and management), dubbing, 
converting from one format to another, copying of 
cassettes or DVDs, preparation, installation and 
management of audio-video content in multiple formats 
for final distribution; processing services, namely 
processing cinematographic film; assembling materials 
for others; printing services. 

  Klasse 41   Entertainment; making films; electronic and digital 
production and distribution of cinematographic films, 
television programs, video cassettes and DVDs; game 
production services; game services provided on-line; 
management services for the digital distribution of 
content; digital imaging services; production of 3D 
films; post production services; studio recording 
services for audio-video content; management of 
broadcasting premises (studios); programming diffusion 
dates for films; producing special effects for 
cinematographic films, advertising films and television 
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programs; animation services for television, cinema 
and video; rental of films, video cassettes and DVDs 
(video-on-demand), rental services for apparatus for 
receiving and processing sound, images and data; 
rental of equipment and accessories for cinema and 
television; arranging conferences and exhibitions for 
cultural and entertainment purposes; education, 
training, cinematographic sporting activities; retouching 
photographic and cinematographic film. 

  Klasse 42   Engineering, scientific and technological services and 
research and design services relating thereto, namely 
appraisal services (engineering) and technical 
research; appraisal services and engineering with 
regard to telecommunication, film, image, video and 
video game technologies; computer software design; 
developing computer and telecommunication systems; 
graphic arts design services; product design services; 
chemical laboratory services; technical consulting 
services for cinematographic and advertising films and 
television. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1043501 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201007813 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Moleskine SpA, Viale Stelvio, 66, IT-20159 MILANO 
(MI), Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic apparatus and instruments; optical 
apparatus and instruments, including spectacles, 
sunglasses, protective eyeglasses, frames, cases and 
chains for spectacles and glasses; weighing apparatus 
and instruments, measuring apparatus and 
instruments, including compass, altimeters, 
barometers, thermometers not for medical purposes; 
signalling, checking (supervision), life-saving, 
apparatus and instruments including protective 
helmets, protective helmets for sports; 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 and/or 
images, including cameras, camcorders, digital picture 
frames, digital picture albums, portable sound players, 
portable media devices, including electronic books; 
accessories for the above mentioned goods, including 
protective cases, carrying cases, earphones; 
headphones, stereo equipment, namely, stereo 
receivers, stereo amplifiers, personal stereos and audio 
speakers; recording discs; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; data processors; CD, DVD, 
universal serial bus keys; data carriers, computer 
accessories; computer software; downloadable 
products; recorded sound and/or image media; audio 
and video musical recordings; mobile phones; their 
parts and accessories included in this class; hand held 
communication devices (walkie talkies); global 
positioning systems (GPS devices); fire-extinguishing 
apparatus. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, including lamps, lamp holders, 

their parts and accessories included in this class, 
torches, searchlights, headlamps; light reflectors; 
apparatus for heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, imitation jewellery (costume 
jewellery), key rings and key fobs of precious metal, 
cases of precious metals, precious metal money clips, 
precious metal tobacco holders, precious stones; 
watches, clocks, 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; bags, 
handbags, briefcases, folders for documents, waist 
packs, shopping bags, suitcases, travelling bags, 
trolleys bags, backpacks, school rucksack, trunks, 
wallets, purses, key cases, key cases (leatherware), 
vanity cases sold empty; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. 

  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; storage organizers, storage 
racks, storage cabinets. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, including clothing for 
men, women and children, namely pullovers, 
cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, jackets, 
sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, shirts, 
trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, 
dresses, men's suits, coats, raincoats, overcoats, 
overalls, underwear, vests, hosiery and panty hoses, 
bathrobes, shawls, scarves, neckties, gloves for 
clothing, belts for clothing, shoes, boots, sandals, 
slippers, clogs, hats and caps. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities including services in the 
field of travel, particularly arranging and conducting 
exhibitions, seminars, conferences, symposiums and 
conventions in the field of travel; publication of books in 
the field of travel; providing on-line publications in the 
field of travel; radio and television programs in the field 
of travel; on-line journals, namely, blogs featuring 
travel. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1048729 
(151) Int.reg.dato: 2010.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201402646 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167  
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Sunglasses; electric hair wavers. 
  Klasse 14   Clocks. 
  Klasse 18   Goods of leather or imitations of leather, namely, bags 

and other containers not specifically adapted for the 
objects being carried; small leather goods; purses; 
wallets; key wallets; handbags; briefcases; tote bags; 
satchels; rucksacks; travelling sets (leather items), 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks. 
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  Klasse 21   Combs; toilet brushes; soap boxes, mouth rinsing 
beakers, toothbrush cases. 

  Klasse 24   Woven goods and textiles, namely, fabrics, curtains, 
roller blinds, household linen, table and bed linen; 
handkerchiefs of textile; bed and table covers. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; clothing of leather, 
imitations of leather, or of fur; sportswear, sports shoes; 
belts; headbands (clothing); bathing caps. 

  Klasse 26   Hair slides, hair ties, hair ornaments, hair clips, bows 
for the hair, hair ribbons, hair pins, hair nets, ponytail 
bands, rubber bands for hair plaits. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1049616 
(151) Int.reg.dato: 2010.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.07.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201402389 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167  
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Cuff-links. 
  Klasse 18   Goods made from leather and imitation leather; small 

leather goods; shoe pockets; purses; leather purses. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; shirts, pullovers, 

scarves, neckties, belts (clothing); gloves; foulards, 
shawls, dress handkerchiefs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1056009 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201012198 
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.29, JM, 55369 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software development tools; computer 
software for creating and transmitting advertisements. 

  Klasse 35   Advertising, marketing, and promotion services; 
advertising and marketing consultation, namely, 
providing assistance in the development of creative and 
strategic advertising and marketing for others; providing 
business and commercial information in the field of 
marketing and advertising over computer networks and 
global communication networks; business services, 
namely, dissemination of advertising for others via 
computer networks and global communication 
networks. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1063809 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201101177 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.02.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 e-Boks A/S, Lautrupbjerg 10, DK-2750 BALLERUP, 
Danmark 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 38   Electronic mail, including transmission of messages 
and images. 

  Klasse 39   Warehousing and storage of documents in electronic 
form; warehousing of documents and data stored on 
electronic media. 

  Klasse 42   Computer programming; design and updating of 
computer software; consultancy regarding computer 
software and hardware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1064487 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201212395 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zalando GmbH, Sonnenburger Str. 73, DE-10437 
BERLIN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; clocks and 
watches. 

  Klasse 18   Trunks and travelling bags, rucksacks; bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1069620 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201402390 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167  
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Candles and wicks for lighting purposes, fragrant 

candles, Christmas tree candles, perfumed candles. 
  Klasse 6   Figures (statuettes) made of common metals; gifts 

and objets d'art made of metal, namely, ashtrays, 
vases, bowls, plates, boxes, baskets, jugs, decanters, 
trays, coasters, candlesticks, window decorations. 

  Klasse 9   Decorative magnets. 
  Klasse 11   Lighting devices, lamps and lights for decorative 

purposes; Christmas tree lights (electric). 
  Klasse 14   Figures (statuettes) made of precious metals. 
  Klasse 16   Paper, cardboard, carton and goods made of these 

materials (as far as contained in this class); boxes 
made of cardboard or paper; printed matter; 
bookbinding articles; photographs; postcards; passe-
partout cards; gift wrapping paper, paper gift wrapping 
ribbons; gift wrapping foil; drawing boards; figures 
(statuettes) made of paper mâché; calendars. 

  Klasse 18   Boxes made of leather or leather carton. 
  Klasse 19   Figures (statuettes) made of stone, concrete or 

marble; gifts and objets d'art made of stoneware, 
namely, ashtrays, vases, bowls, plates, boxes, baskets, 
jugs, decanters, trays, coasters, candlesticks, window 
decorations. 

  Klasse 20   Mirrors; picture frames, beadings for frames; goods 
made of wood, cork, cane, rushes, willow, horn, bone, 
ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and their substitutes, or of synthetics (as 
far as contained in this class); boxes made of wood or 
synthetics; bead curtains for decorative purposes, 
bamboo curtains for decorative purposes; wind chimes; 
plant stands, coat stands, umbrella stands, magazine 
racks; notice boards, bill boards made of wood or 
synthetics; figures (statuettes) made of wood, wax, 
plaster or synthetics. 

  Klasse 21   Glassware, goods made of china and stoneware (as 
far as contained in this class); gifts and objets d'art 
made of glass, china, ceramics or synthetics, namely, 
ashtrays, vases, bowls, plates, boxes, baskets, jugs, 
decanters, trays, coasters, candlesticks, window 
decorations (all aforesaid goods as far as contained in 
this class); figures made of china, earthenware or 
glass; mugs made of soap stone; bottles; receptacles 
for household use; watering cans; candle holders, 
candle cuffs, candle snuffers. 

  Klasse 26   Lace and embroidery, ribbons and laces, artificial 
flowers, artificial fruits; wreaths made of artificial 
flowers; ribbons. 

  Klasse 27   Wallpapers. 
  Klasse 28   Christmas tree decorations, Christmas trees made of 

synthetic material, candle holders for Christmas trees, 
artificial snow for Christmas trees, Christmas tree 
stands. 

  Klasse 31   Dried flowers and dried plants for decoration 
purposes; wreaths made of fresh flowers. 

  Klasse 34   Ashtrays. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1075321 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201402647 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167  
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cleaning preparations for spectacles; cloths 

impregnated with a detergent for cleaning spectacles. 
  Klasse 5   Cleaning preparations for contact lenses; solutions for 

use with contact lenses. 
  Klasse 9   Spectacles; spectacle cases; frames for glasses; 

spectacle frames; spectacle lenses; sunglasses; 
reading aids; contact lenses; containers for contact 
lenses; thermometers (not for medical purposes). 

  Klasse 10   Thermometers for medical use. 
  Klasse 14   Horological and chronometric instruments. 
  Klasse 21   Cloths for cleaning spectacles (without impregnation).
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1094260 
(151) Int.reg.dato: 2011.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.07.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2012.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201212400 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Zalando GmbH, Sonnenburger Str. 73, DE-10437 

BERLIN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Spectacles including their accessories, spectacle 

cases, spectacle frames, spectacle lenses, sports 
glasses, sunglasses; protective headgear and other 
protective clothing for sports. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith not included in 
other classes; jeweller's goods, jewellery; rings, 
earrings, ear clips, brooches, chokers, choker 
necklaces, collars, pendants, necklaces, bracelets; gold 
jewellery, silver jewellery, pearl jewellery, platinum, 
diamond and coloured precious stone jewellery, 
wedding rings, men's jewellery, precious stones, pearls; 
clocks and chronometric instruments, in particular 
watches, wristwatches, clock parts, watch straps, dials, 
cases, clock works, parts for clock works; parts and 
components of the above mentioned goods, included in 
this class. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather and goods made 
from these materials and not included in other classes; 
hides and furs; trunks, travel cases; bags; backpacks; 
umbrellas, sunshades and walking sticks; whips, horse 
tack and saddlery goods. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
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  Klasse 35   Wholesale and retail services, in particular mail order 
services (including online) in relation to spectacles and 
accessories therefor, spectacle cases, spectacle 
frames, spectacle glasses, goggles for sports, 
sunglasses, protective helmets and other protective 
clothing for sports, precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, jewellery, 
rings, earrings, ear clips, brooches, chains and 
necklaces, necklaces, pendants, chains, bracelets, gold 
jewellery, silver jewellery, bead jewellery, platinum 
jewellery, diamond and gemstone jewellery, wedding 
rings, men's jewellery, precious stones, pearls, 
horological and chronometric instruments, in particular 
small clocks, wristwatches, clock parts, watch straps, 
dials (clock and watch making), clock cases, 
movements for clocks and watches, parts for clock and 
watch movements, goods made of leather and 
imitations of leather, bags, cases, rucksacks, 
umbrellas, foot care products, shoe care products, 
shoe trees, clothing, footwear, headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1104739 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201402392 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Padide shimi paydar company, No 11, 15th street, 

Gandi street, Vanak Sq., IR- TEHERAN, Iran 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely: dentifrices, milks (cleansing for 
toilet purposes), deodorants for personal use, polishing 
preparations (bleach, toilet cleaner), fabric softener, 
dishwashing tablet and powder and liquid, laundry 
tablet and powder and liquid, multipurpose cleaner, 
handwashing liquid, soap, shining preparations (polish) 
for oven, preparations for open pipes, carpet cleaner, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
shampoos namely body shampoos, hair softener, body 
lotions, perfumery, hair lotions, hair gel and mask. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1105734 
(151) Int.reg.dato: 2011.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.11.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201401776 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, US-
TX78620 DRIPPING SPRINGS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Sex toys; masturbation devices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1107497 
(151) Int.reg.dato: 2011.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201402393 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Us Versus Them LLC, 17426 Daimler Street, US-
CA92614 IRVINE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Bicycle helmets; binoculars; camera cases; cellphone 

cases; compact disk storage wallets; computer carrying 
cases; directional compasses; magnets; mousepads; 
prerecorded compact discs; pre-recorded video discs; 
pre-recorded computer software programs; protective 
headgear; interactive computer game software; 
spectacles; sunglasses; goggles; protective cases for 
spectacles; thermometers. 

  Klasse 18   All purpose sport bags; all purpose athletic bags; 
attache cases; backpacks; beach bags; belt bags; 
billfolds; book bags; briefcases; briefcase type 
portfolios; business card cases; business cases; 
carryalls; catalog cases; change purses; clutch bags; 
clutch purses; coin purses; credit card cases of leather; 
daypacks; drawstring pouches; duffel bags; garment 
bags for travel; handbags; key cases; leather and 
imitation leather bags; luggage; luggage tags; pouches; 
pouches for cellular telephones; pouches for mobile 
telephones; purses; shoe bags for travel; shoulder 
bags; sports bags; suit cases; tote bags; waist packs; 
wallets; umbrellas. 

  Klasse 25   Clothing, namely, bathing suits, beach cover ups, 
belts, coats, dresses, jackets, jerseys, pajamas, pants, 
rainwear, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, sweat 
pants, sweat shirts, sweaters, sweatbands, swim suits, 
t-shirts, tank tops, vests, underwear, wind-resistant 
jackets, wristbands; footwear, headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1118585 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2014.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201402394 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Laboratorio Phformula Internacional SL, C/Pont Reixat, 

3, ES-08960 SAN JUST DESVERN, Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps for personal use, perfumery, essential oils for 
use on the body, cosmetics, hair lotions, dentifrices. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and sanitary products for skin care 
and treatment. 

  Klasse 35   Import and export of soaps for personal use, 
perfumery, essential oils for use on the body, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices; pharmaceutical and 
sanitary products for skin care and treatment; retail sale 
in stores and over global communication networks of 
soaps for personal use, perfumery, essential oils for 
use on the body, cosmetics, hair lotions, dentifrices; 
pharmaceutical and sanitary products for skin care and 
treatment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1119501 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201207010 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beachbody LLC (a Delaware Limited Liability 
Company), Third Floor, 3301 Exposition Blvd., US-
CA90404 SANTA MONICA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Providing on-line instruction in the field of physical 
exercise and nutrition and tracking progress of 
workouts through a website; educational services and 
on-line educational services, namely, providing 
instruction in the fields of exercise equipment, physical 
exercise and nutrition, and instructional materials 
distributed in connection therewith; physical fitness 
training services, namely, tracking progress of workouts 
for others; entertainment services, namely, conducting 
contests; educational and entertainment services, 
namely, providing non-downloadable audio clips, video 
clips, musical performances, musical videos, film clips, 
photographs, and information in the field of exercise 
and nutrition through a website. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1121150 
(151) Int.reg.dato: 2012.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201207563 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.07.26 
(300) Søknadsprioritet: 2011.08.19, IS, 2294/2011 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 

HAFNARFJORDUR, Island 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances, food 

supplements for medical and nutritional purposes, 
minerals and vitamins. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1123287 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201208230 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2011.11.22, EM, 010435931 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Association des Opérateurs postaux publics européens 

AISBL en abrégé POSTEUROP, Boulevard Brand 
Whitlock 114, BE-1200 BRUSSEL, Belgia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; commercial lobbying. 

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

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; arranging 
of tours. 

  Klasse 41   Educational services; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
provided by others to meet the needs of individuals; 
political lobbying. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1123893 
(151) Int.reg.dato: 2012.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201208337 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.16 
(300) Søknadsprioritet: 2012.02.02, DE, 30 2012 012 

589.1/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-
Wery-Strasse 34, DE-81739 MÜNCHEN, Tyskland 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Electric irons; electric hair care apparatus, namely 

curling tongs, hair shapers stylers and smoothers. 
  Klasse 11   Apparatus for heating, steam generating and cooking, 

in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting, 
defrosting and heating devices, water heaters, 
immersion heaters, slow cookers, microwave ovens, 
waffle irons (electric), egg-boilers, deep-fat fryers 
(electric); electrical tea and coffee makers, espresso 
coffee machines, automatic coffee machines (included 
in this class); refrigerating apparatus, in particular 
refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets, 
apparatus for cooling beverages, fridge freezers, 
freezers, ice machines and apparatus; drying 
apparatus, in particular including tumble dryers, laundry 
drying machines, hand dryers, hair dryers; infrared 
lamps (other than for medical use); heating pads (not 
for medical purposes), electric blankets (not for medical 
purposes); ventilation apparatus, in particular fans, 
extractor hood filters, extractor hood equipment and 
extractor hoods, air conditioning apparatus and devices 
for improving air quality, humidifiers, air deodorisers, 
fragrance dispensing apparatus (not for personal use); 
air purifying apparatus, apparatus for water supply and 
sanitary purposes, in particular including fittings for 
steam, air and water supply installations; water heaters, 
storage water heaters and instantaneous water 
heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all the 
aforesaid goods, included in this class; mechanical taps 
(dispensers) for dispensing chilled beverages for use in 
combination with apparatus for chilling beverages (not 
for vending machines). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1125568 
(151) Int.reg.dato: 2012.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201208839 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Columbia Sportswear Co, 14375 NW Science Park 
Drive, US-OR97229 PORTLAND, USA 

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

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

  Klasse 18   Sport bags; all-purpose athletic bags; all-purpose 
carrying bags; duffel bags; backpacks; tote bags; 
sports packs; messenger bags. 

  Klasse 20   Sleeping bags. 
  Klasse 25   Outerwear, namely parkas, jackets, shell jackets, 

pants and ski bibs; pants; shorts; shirts; tops; sweaters; 

sweat shirts; skirts; skorts; swim wear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1134508 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201212287 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.13, AT, AM 

3053/2012 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Europäische Handball Föderation (EHF), 

Hoffingergasse 18, AT-1120 WIEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising, business management; office functions; 
all the aforementioned services to be related to or 
associated with the game, match, competition, sport or 
championships of handball. 

  Klasse 41   Entertainment in the nature of professional and non-
professional handball games, matches, competitions 
and championships; sporting and cultural activities, in 
particular, the organisation of professional and non-
professional handball games, matches, competitions 
and championships and of handball related 
conferences, exhibitions, educational programs and 
galas; all the aforementioned services to be related to 
or associated with the game, match, competition, sport 
or championships of handball. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1138879 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201213657 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.12.13 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.13, EM, 010806412 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Demp BV, Hagenweg 1 F, NL-4131LX  VIANEN, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Fabrics for swimming pool covers; fabrics for 

concentrating solar radiation; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods. 

  Klasse 35   Wholesaling and retailing of chemicals for swimming 
pools, metallic building materials, steel buildings, house 
numbers of metal, letter boxes of metal, roller blinds of 
metal, electric drives for garage doors, pumps, pond 
pumps, photovoltaic elements, photovoltaic 
installations, inverters and solar cells and installations 
formed therefrom for converting solar energy to 
electricity, electric and electronic controllers and 
regulating apparatus for solar heating and photovoltaic 
installations, chargers, charging stations, batteries, 
movement sensors, solar modules with batteries, solar 
modules, wind meters, light sensors, electric 
controllers, brightness meters, apparatus for measuring 
solar radiation, solar collectors for generating 
electricity/heat/hot water, luminous house numbers, 
lights, lamps, heating installations, solar showers, solar 
collectors, pocket torches, paper, card, cardboard and 
goods made from these materials, printed matter, 
stationery, instructional and teaching materials (except 
apparatus), packaging material of plastic, non-metallic 
building materials, building elements of glass, facade 
panels of glass with photovoltaic and solar thermal 
elements, roofs, not of metal, with integrated solar cells 
or solar thermal installations, building elements, not of 
metal, of special building materials with photovoltaic or 
solar thermal elements in transparent, semi-transparent 
and/or opaque configuration, being facade elements, 
facade shading elements, not of metal, for cladding 
facades and being integrated building elements, letter 
boxes and letter box covers of masonry, fitted covers 
for swimming pools, roller blinds of plastic, house 
numbers not of metal, letter boxes, not of metal, fabrics 
for swimming pool covers, materials for concentrating 
solar radiation, parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods. 

  Klasse 41   Arranging and conducting of exhibitions and 
congresses for cultural purposes; publication and 
editing of books, newspapers and periodicals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1141208 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201214371 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.12.27 
(300) Søknadsprioritet: 2012.03.26, DE, 30 2012 003 

721.6/11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RP-TECHNIK EK, Hermann-Staudinger-Str. 10-16, DE-

63110 RODGAU, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; electric installations as backup 
power systems comprising one or more batteries 
(central battery), power distribution box and further 
components, particularly for emergency devices like 
escape luminaires; batteries; signalling panels, 
luminous. 

  Klasse 11   Apparatus for heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes. 

  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; technical design and 
development of lighting concepts; technical planning of 
object illumination; technical design and development 
of emergency lighting systems and installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1144607A 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201403890 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.04.03 
(300) Søknadsprioritet: 2012.09.11, EM, 011178662 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DT Swiss AG, Längfeldweg 101, CH-2504 

BIEL/BIENNE, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motorised and non-motorised bicycles, namely 

bicycles and motorcycles; parts of components of 
bicycles with or without auxiliary motors and parts and 



internasjonale varemerkeregistreringer 2014.06.23 - nr 26/14

66 
 

components of motorcycles, in particular walking 
bicycles, hubs, spokes, spoke nipples, quick-release 
straps, wheel rims, tyre flaps, cranks, tyres, steamers, 
suspension forks, handle bars, handlebar stems, bar 
ends, mudguards, mudguard stays, luggage racks, 
bicycle stands, saddles and saddle pillars; brake 
systems, in particular disc brakes, hydraulic brakes and 
brake linings for bicycles with auxiliary motors. 

  Klasse 25   Sportswear and leisurewear, in particular t-shirts, 
tracksuits, sports trousers, cycling trousers, cycling 
jackets, sports shoes, cycling shoes, cycling gloves, 
sports caps, in particular baseball caps, sports suits, 
sports undergarments, stockings, sports jerseys. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
 Overdratt fra int. reg. nr. 1144607 

 
 

(111) Int.reg.nr: 1148237 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201402650 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Saget La Perriere, Route Nationale 7, FR-58150 

POUILLY SUR LOIRE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); wines, wines 
protected by an appellation of origin, table wines, 
sparkling wines, semi-sparkling wines, rice alcohol, 
alcoholic beverages containing fruit, alcoholic aperitifs, 
digesters, eau-de-vie (brandy), spirits and liqueurs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1150632 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201402395 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

16PF 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Institute for Personality & Ability Testing Inc, P.O. Box 
188, US-IL618200188 CHAMPAIGN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; computer software for use in 

behavioural testing, personal evaluation, personality 
interpretation, personality assessment, personality 
testing; computer software for use in the administration, 
scoring, interpretation and reporting of personality 
tests, personality assessment, personal evaluation and 
personal interpretation; pre-recorded CD-ROMs, 
magnetic data carriers, pre-recorded data carriers 
providing manuals, test booklets, answer sheets, profile 
sheets, norm tables, scoring keys, work sheets, work 

books, reports, questionnaires, record forms, user 
guides, planning booklets, reference materials, hand 
books, technical reports and books particularly in the 
area of behavioural testing, personality assessment, 
personal evaluation and personal interpretation or the 
administration, scoring, interpretation and reporting of 
personality testing and personality assessment. 

  Klasse 35   Data processing services, particularly relating to 
personality assessment, personality testing, personal 
evaluation, personal interpretation and the 
administration, scoring, interpretation and reporting of 
personality assessment, personality tests, personal 
evaluations and personal interpretation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1152350 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201303803 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.18, EM, 010817062 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Alnatura Produktions- und Handels GmbH, 

Darmstädter Strasse 63, DE-64404 BICKENBACH, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Napkins (babies') of textile. 
  Klasse 18   Hides, sheep skins, animal skins, sheepskins and 

lambskins for babies; slings, made from textiles, for 
carrying infants; cloth bags; cloth sachets. 

  Klasse 24   Textile goods (not included in other classes); 
household textiles, not included in other classes; bed 
clothes, ticks [mattress covers], mattress covers, fitted 
bed sheets, sheets (textile), bed covers, bedspreads, 
quilts, pillowcases, cushion covers, crawling blankets, 
sleeping bags for babies and children; sofa 
throws/spreads, bed blankets, travelling rugs; table 
linen, table cloths (not of paper), placemats (not of 
paper), table mats of textile, table napkins of textile, tea 
towels of textile, textile table mats; household textiles of 
towelling material, towels of textile, bath towels of 
textile, textile wash cloths; cloths of textile; burp cloths 
of textile; curtains of textile, curtains of textile; duvets; 
interior blinds (rollable curtains) of textile or plastic; 
oven cloths. 

  Klasse 25   Clothing for adults, toddlers and babies, bathrobes, 
sportswear, footwear, headgear, shawls, gloves 
(clothing). 

  Klasse 28   Toys, fabric toys; mobiles (toys). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1153083 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201303921 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2013.02.01, EM, 011536422 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARCELONA'S SPARKLING 
SENSATION 

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

 Codorníu SA, Casa Codorníu s/n, ES-08770 SANT 
SADURNÍ D'ANOIA (BARCELONA), Spania 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Liqueurs; spirits [beverages]; brandy. 
  Klasse 35   Procurement services for others, sale in stores and 

via global telematic networks, as well as export and 
import, of: wines and sparkling wines, wine products, 
alcoholic beverages except beers, liqueurs, spirits, 
brandy; advertising services, dissemination of 
advertisements, distribution of promotional and 
advertising material, publication of promotional and 
advertising texts in connection with: wines and 
sparkling wines, wine products, alcoholic beverages 
except beers, liqueurs, spirits, brandy; sales promotion 
of: wines and sparkling wines, wine products, alcoholic 
beverages except beers, liqueurs, spirits, brandy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1153312 
(151) Int.reg.dato: 2012.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201304050 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2012.04.16, FR, 12 3 913 222 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sophie la Girafe, 6 rue des Glières, Z.I., FR-74150 
RUMILLY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 

laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; perfumery, soaps, toilet water, 
perfumes; essential oils; cosmetics, cosmetic kits; hair 
lotions, shampoos; dentifrices; depilatory preparations; 
make-up removing products; manicure products; 
lipstick; beauty masks; shaving products; products and 
preparations for skin care and cleansing; deodorants 
(perfumery); talcum powder for toiletry use; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; bath salts not for 
medical use; sanitary products (toiletries), bubble bath; 
preservatives for leather (polish); polish (cream) for 
leather. 

  Klasse 8   Hand-operated hand tools and implements; cutlery, 
forks and spoons; razors; nail clippers; manicure sets; 
pedicure sets; scissors; hand-operated hand tools; 
shearers (hand instruments); cutting tools; learning 
spoons, cutlery. 

  Klasse 9    Holders, cases for audio and video apparatus; 
animated cartoons, video cassettes; exposed films, 
cinematographic films; video tapes, DVDs and other 
digital, magnetic and digital versatile recording media, 
cassette and compact disc players; audio receivers; 
radios; record players, video recorders; video screens; 
cameras [photography]; telephones, holders for mobile 

telephones, cases and boxes for telephones, covers for 
telephones, cameras, game consoles, telephone shells, 
digital tablets; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines; fire-
extinguishing apparatus; audio and video apparatus 
with devices for singing; video game cartridges; mice 
and mouse pads (computing); personal stereos, 
headphones; magnets; electric batteries; detectors; 
electric wires; electric relays; diving suits, gloves or 
masks, clothing for protection against accidents, 
radiation and fire; protection devices for personal use 
against accidents; spectacles (optics), sunglasses, 
eyewear; cases for spectacles, spectacle frames, cords 
for spectacles; integrated circuit cards [smart cards]; 
safety tarpaulins; protective helmets for sports; 
thermometers; camera cases; covers for electric 
outlets; slide-rules; height gauge. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; stockings for 
varicose veins; feeding bottles, feeding bottle teats, 
feeding bottle seals, pacifiers (teats); massage 
apparatus, massage gloves; esthetic massage 
apparatus; prostheses; surgical implants [artificial 
materials]; armchairs for medical or dental purposes; 
surgical drapes;, surgical cutlery, spoons for 
administering medicine; orthopedic orthopedic 
footwear; teething rings; ear picks; infant wipes; breast 
pumps; incubators for babies; thermometers for 
medical purposes; maternity belts. 

  Klasse 11   Sterilizers, sterilizers for feeding bottles; electrically 
heated cushions and blankets, not for medical use. 

  Klasse 12   Vehicle; apparatus for locomotion by land, air or 
water; motors and engines for land vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; bodies for 
vehicles; anti-skid chains; vehicle chassis or bumpers; 
shades (sun visors) for vehicles; child safety seats (for 
vehicles); safety belts for vehicle seats, covers for 
safety belt reels; seat covers for vehicles; electric 
vehicles; caravans; tractors, mopeds; cycles, tricycles, 
cycle bells, baby carriers for bicycles; frames, 
kickstands, brakes, handlebars, wheel rims, pedals, 
tires, wheels or saddles for cycles or bicycles; baby 
carriages, hoods for baby carriages, prams (baby 
carriages); materials handling carts; head-rests for 
vehicle seats; roller guards for safety belts for vehicle 
seats. 

  Klasse 14   Jewelry; children's fancy jewelry, jewelry; precious 
stones; pearls (jewelry); timepieces and chronometric 
instruments, clocks, alarm clocks, watches, watch 
straps; precious metals and alloys thereof; works of art 
of precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of 
precious metal; watch cases, bracelets, chains, 
necklaces; charms; brooches (jewelry); springs or 
glasses for watches; key rings [trinkets or fobs]; statues 
or figurines (statuettes) of precious metal; cases or 
presentation cases for timepieces; medals. 

  Klasse 16   Printed matter (printing products); bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household use; pens, pencils, colored 
pencils, pencil sharpeners, pencil cases, erasers; felt 
pens; pen holders; pen and pencil cases; chalks; 
drawing rulers; writing slates; blackboards; artists' 
materials; Paint brushes; typewriters, office requisites 
and school requisites (except furniture); instructional or 
teaching material (except apparatus); printing type; 
printing blocks; paper, cardboard and goods made from 
these materials; boxes of cardboard or paper; 
paperweights, paper knives; posters, pictures, 
transfers, stickers, posters; albums, magazines, 
catalogs, albums for photographs; notebooks, diaries; 
writing pads; binders (office requisites); cards, 
postcards, collectable cards, greeting cards; 
announcement cards (stationery); books, comic books, 
coloring books; newspapers, printed publications, 
prospectuses, brochures; calendars; writing 
instruments; engravings or lithographic works of art; 
framed or unframed paintings (pictures); watercolors 
[paintings]; patterns for dressmakingembroidery 
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patterns; drawings, drawing instruments, drawing sets; 
rubber stamps, stamps and seals, sealing wax; 
handkerchiefs of paper; face towels of paper, table 
napkins of paper, table linen of paper; coasters and 
table mats of paper or cardboard, hand towels of paper, 
bibs of paper, table cloths of paper; toilet paper; bags 
and small bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics for packaging, wrapping paper, gift-wrapping 
paper, gift bags; bags and envelopes; cabinets for 
stationery; garbage bags of paper or of plastics; 
bookends; fabric notebook guards. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather, goods made of the 
aforesaid materials; Animal hides; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols, sunshades and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses 
(coin purses); bags, handbags, backpacks, wheeled 
bags; bags for climbers and campers, travel bags, 
beach bags, school bags; vanity cases (empty); bags 
for carrying baby changing kits; traveling sets (leather 
goods); collars or clothing for animals; bags or net bags 
for shopping; luggage; clutches; attaché cases; 
garment bags for travel; slings and pouches for 
carrying babies; key cases (leather goods); boxes and 
cases made of leather or imitation leather. 

  Klasse 20   Mirrors, picture frames, wooden frames, photograph 
frames, embroidery frames, works of art, figurines, 
statues and small decorative objects of wood, wax, 
plaster, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials or plastics; 
armchairs, settees, seats; baby bouncers; high chairs 
for children, divans; tables, dressing tables; playpens 
for babies; bedding (except bed linen); beds for 
children, cots, moses baskets; cushions, pillows; 
cabinets, cupboards, medicine cabinets; chests (not of 
metal); boxes of wood or plastic; baskets, not of metal; 
letter boxes, not of metal or masonry; plate racks; 
sleeping bags for camping; clothes pegs and coat racks 
(hooks), not of metal; coat hangers; mobiles 
(decoration); mats for infant playpens; non-metal 
protective pieces for table and furniture corners; door 
stops; boards for hanging keys; infant walkers; indoor 
window blinds; blinds made of textiles; head supports. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; hand-operated cleaning instruments; 
steel wool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); porcelain ware; earthenware; 
bottles; works of art made of porcelain, terracotta or 
glass; statues or figurines (statuettes) made of 
porcelain, terracotta or glass; toilet utensils or cases; 
trash cans; glasses (receptacles); dishes, not of 
precious metal; cups, bowls, glasses, beakers; 
disposable plates, paper or plastic cups; household 
molds, cookie cutters for making cakes; dishes; 
decanters; egg cups; drinking flasks for travelers; 
cookie jars, lunch boxes, bread boxes; napkin rings, 
towel rails and rings; candy boxes; candelabra 
(candlesticks); isothermic bags; non-electric heaters for 
feeding bottles; pressure cookers [autoclaves], non-
electric; non-electric kettles; piggy banks; drying racks 
for feeding bottles; chamber pots; baby baths, portable; 
soap boxes, soap holders and soap dispensers; toilet 
sponges, sponge holders; combs, hair brushes, cases 
for combs and hair brushes; toothbrushes, stands for 
toothbrushes; toilet sets; fitted picnic baskets (including 
dishes); shoe horns; drinking straws. 

  Klasse 24   Table linen not of paper, oilcloth (tablecloths), table 
runners, bath linen (except clothing); gloves and bath 
towels of textile; handkerchiefs of textile; curtains of 
textiles;; mosquito nets; wall hangings made of textile; 
bed circle. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; hats of paper and 
cardboard (clothing); shirts; leather or imitation leather 
clothing; nightwear; belts (clothing); furs (clothing); 
coats, raincoats, jackets; gloves (clothing); scarves, 
sashes for wear, neckties; hosiery; socks, tights, 
slippers; beach, ski or sports footwear; boots, half-
boots; underwearlayettes (clothing); bonnets, ear 

muffs, bonnets for the bath and shower; bibs (not of 
paper), children's garments, clothing for babies; capes 
and bath robes; suspenders; caps (headwear); cap 
peaks; headbands (clothing), bathing suits, bath 
slippers; aprons (clothing); belts. 

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; non-textile wall 
hangings; carpets; wallpaper; gymnastic mats; carpets 
for automobiles; artificial turf, non-slip mats, bath mats; 
paper for wall coverings. 

  Klasse 28   Games, toys; decorations for Christmas trees except 
lighting articles and confectionery; Christmas trees of 
synthetic material; apparatus for physical education or 
gymnastics; fishing tackle; balls for games or play 
balloons; balloons; billiard tables, cues or balls; playing 
cards or board games; ice or roller skates; scooters 
(toys); sailboards or surf boards; rackets; snowshoes; 
skis; protective paddings (parts of sports suits), 
vibrating and sound-emitting toys; figurines (toys) and 
play sets, rattles; plush toys, stuffed toys; mobiles 
(toys) and musical mobiles; activity mats (toys); snow 
globes; cups for games; soap bubbles (toys); kites; 
feeding bottles for dolls, doll's clothes; doll's bedrooms, 
beds and houses; puppets; bath kit (toys); activity 
cubes (toys); dice (games); dominoes; building blocks 
(toys); jigsaw puzzles; gantry (games); playing cards; 
vehicles (toys); articles for gymnastics and sports; 
rocking horses (toys); pools (swimming pools, sporting 
or play articles), swimming jackets; swings; toboggans 
(games); skittles (games); spinning tops (toys); 
trampolines; party novelties, carnival masks, costume 
masks, streamers, paper party hats; apparatus for 
games adapted for use only with a television set; video 
game apparatus; pre-paid automatic games 
(machines); swimming belts, swimming jackets, floats 
for swimming. 

  Klasse 35   Advertising services; business management; business 
administration; office functions; direct mail advertising 
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); 
arranging newspaper subscriptions (for others); 
arranging of telecommunication service subscriptions 
for others; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; business management and 
organization consultancy; accounting; document 
reproduction; employment agencies; computerized file 
management; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; on-line advertising 
on a computer network; rental of advertising time on all 
communication media; publication of advertising texts; 
rental of advertising space; dissemination of 
advertisements; public relations, radio advertising, 
television advertising; bill-posting; shop window 
dressing; dissemination (distribution) of samples. 

  Klasse 38   Telecommunications; information on 
telecommunication; communications by computer 
terminals or by fiber-optic networks; communications by 
radio or telephone; cellular telephone communication 
services; provision of user access to global computer 
networks; providing chat forums on the Internet; 
providing access to databases; electronic bulletin board 
services (telecommunication services); provision of 
telecommunication connections to a global computer 
network; news agencies; rental of telecommunication 
apparatus; broadcasting of programs and radio and/or 
television programs; teleconferencing services; 
electronic messaging services; rental of access time to 
global computer networks; computer-assisted 
transmission of messages and images; computer, 
digital, satellite and electronic communication services; 
television broadcasting; transmission of greeting cards 
online. 

  Klasse 41   Educational services; training; leisure services and 
entertainment; Sporting activities and culture; 
information relating to entertainment or education; 
vocational retraining; providing recreation facilities; 
publication of books; lending libraries; production of 
films, animated cartoons, television and radio 
broadcasts; videotape editing, of radio and television 
programs; rental of cinematographic films, video tapes; 
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rental of sound recordings; rental of video cassette 
recorders or of radio and television sets; rental of show 
scenery; photography services; organization of 
competitions (education or entertainment); organization 
and conducting of colloquiums, conferences or 
congresses; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; booking of seats for shows; 
game services provided on-line from a computer 
network; gambling services; publication of electronic 
books and journals on-line; publication of newspapers 
and periodicals, magazines, comics, texts (other than 
advertising texts); amusement parks; circuses; show 
performances; club services and education and 
entertainment structures; theatre productions, 
production of music. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1153800 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201304125 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pukka Herbs Ltd, 8 Hawkfield Business Park, GB-

BS140BY BRISTOL, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Retail services, wholesale services, online retail 
services and mail order catalogue retails services in 
connection with the sale of herbal remedies, herbal 
extracts for medical purposes, herbal preparations for 
medicinal purposes, herbal teas for medicinal 
purposes, food supplements, vitamins, medicinal 
preparations, pharmaceutical preparations, herbal teas 
(non-medicinal) and herbs, and teas; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1153887 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201304293 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2012.10.04, NZ, 966613 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tilcor Roofing Systems Ltd, 1c Inlet Road, Papakura, 
NZ-2112 AUCKLAND, New Zealand 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Building materials of metal for roofs; metal roof 

panels; roof tiles of metal; metal building materials. 
  Klasse 35   Wholesaling and retailing of building materials. 
  Klasse 37   Roofing services; roof installation services; roof repair; 

roof restoration. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1153914 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201304296 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2012.03.27, SM, SM-M-

201200049 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 12307 Company LLC, 1209 Orange Street, US-
DE19801 WILMINGTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Cameras, digital cameras, video cameras, and 

camera video recorders. 
  Klasse 35   Audio information services; online retail services; 

online retail of consumer electronic equipment and 
devices, computer software and hardware, home 
theater equipment, audio and video devices, 
appliances, gaming consoles and software, 
entertainment products, multimedia device and 
software, DVDs, audio, video, data and multimedia 
files, home security equipment; advertising and 
publicity services; computerized database, data 
storage, file and retrieval services; providing electronic 
and web based audio, video, data, gaming and 
multimedia content; subscription services; providing 
text, data, image, audio, video, gaming and multimedia 
content for a fee or pre-paid subscription. 

  Klasse 41   Entertainment Services; providing a database 
featuring audio, videos, television programs, motion 
pictures, games, current events and entertainment 
news, sports, games, cultural events, social, and 
entertainment-related programs; electronic games 
services provided by means of the internet; 
entertainment media production services for motion 
pictures, television and Internet; arranging, organizing, 
conducting, and hosting social entertainment events. 

  Klasse 42   Internet services; uploading music and video content 
to the internet; online data, audio, video, gaming and 
multimedia content aggregation; providing a web 
hosting platform for use of non-downloadable software 
for enabling, facilitating or enhancing interactive, 
multiplayer and single player games for third parties; 
searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on global computer 
networks and other communication networks; 
communication networking services; creating an on-line 
social networking community; networking and control of 
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home and office devices for lighting, heating, shutters, 
doors, appliances, computers, consumer electronics, 
lawn and irrigation, audio and video, and security. 

  Klasse 45   Social introduction networking services; on-line social 
networking services; home security and monitoring 
services; home security monitoring using wireless and 
wired sensors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1154045 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201304328 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2012.10.29, SE, 2012/07768 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kolibri & Fjäder AB, Spjällevägen 7, SE-43082 
DONSÖ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Water hoses of plastic. 
  Klasse 18   Umbrellas and parasols. 
  Klasse 21   Nozzles for hosepipes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1154449 
(151) Int.reg.dato: 2012.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201402071 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jicheng Li, PO Box 10456, US-PA15234 
PITTSBURGH, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   All purpose sport bags; all-purpose athletic bags; all-

purpose carrying bags; all-purpose reusable carrying 
bags; baby backpacks; baby carrier covers specially 
adapted for baby carriers worn on the body; baby 
carriers worn on the body; baby carrying bags; back 
frames for carrying children; back packs; backpacks; 
backpacks with rolling wheels; backpacks, book bags, 
sports bags, bum bags, wallets and handbags; bags for 
packaging of leather; bags for sports; beach bags; 
beach umbrellas; beachbags; belt bags; belt bags and 
hip bags; book bags; brief bags; briefcase-type leather 
business folders; briefcase-type portfolios; briefcases; 
briefcases and attach cases; briefcases for documents; 
card wallets; carriers for suits, shirts and dresses; 
carry-all bags; carry-on bags; carrying cases; carrying 
cases for documents; cases for keys; cases of imitation 
leather; catalog cases; clothing for animals; clothing for 
domestic pets; clutch bags; clutch purses; coin holders 
in the nature of wallets; coin purses; collars for animals; 
collars for pets; collars for pets bearing medical 
information; cosmetic carrying cases sold empty; credit 
card cases; credit card cases and holders; credit card 
holders; document cases; document suitcases; dog 
apparel; dog clothing; dog coats; dog collars; dog 

collars and leads; dog leashes; dog parkas; dry bags; 
duffel bags; duffel bags for travel; duffle bags; 
electronic pet collars; evening bags; evening handbags; 
fashion handbags; flight bags; folding briefcases; 
garment bags for travel; garment bags for travel made 
of leather; garments for pets; general purpose sport 
trolley bags; gentlemen's handbags; golf umbrellas; 
gym bags; handbags; handbags for ladies; handbags 
for men; handbags, purses and wallets; hiking bags; 
hiking rucksacks; hunting bags; industrial packaging 
containers of leather; infant carriers worn on the body; 
Japanese oiled-paper umbrellas (janome-gasa); 
Japanese paper umbrellas (karakasa); Japanese utility 
pouches (shingen-bukuro); jewelry organizers for 
travel; jewelry pouches; jewelry rolls for travel; key 
bags; key cases; key cases of leather or imitation 
leather; key wallets; key-cases of leather and skins; 
knapsacks; knitted bags, not of precious metals; 
leashes for animals; leather and imitation leather; 
leather and imitation leather bags; leather and imitation 
leather sport bags and general purpose trolley bags; 
leather bags and wallets; leather bags for merchandise 
packaging; leather bags, suitcases and wallets; leather 
boxes for storing greeting cards; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit 
card cases; leather credit card holder; leather credit 
card wallets; leather handbags; leather key cases; 
leather leashes; leather pouches; leather purses; 
leather shopping bags; leather shoulder belts; luggage; 
luggage and trunks; luggage label holders; luggage 
tags; make-up bags sold empty; multi-purpose purses; 
overnight cases; overnight suitcases; parasols; patio 
umbrellas; plastic luggage labels; pocket wallets; pouch 
baby carriers; pouches and bags sold empty for 
attachment to backpacks; pouches for holding keys; 
pouches for holding make-up, keys and other personal 
items; pouches for holding school supplies that fits over 
the. back of a chair; pouches made from imitation 
leather; pouches made out of cloth; pouches of leather; 
pouches of textile; protective fitted liners for backpacks 
and luggage; purses; purses and wallets; reusable 
shopping bags; reusable textile produce bags to carry 
produce from grocery stores and farmer's markets; 
riding saddles; rucksacks; rucksacks for mountaineers; 
saddlery; saddlery of leather; saddles; school bags; 
school book bags; school knapsacks; schoolbags; 
schoolchildren's backpacks; shaving bags sold empty; 
shoe bags for travel; shopping bags made of skin; 
shopping bags with wheels attached; shoulder bags; 
shoulder straps; sling bags; sling bags for carrying 
infants; slings for carrying infants; small backpacks; 
small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; souvenir bags; sport 
bags; sports bags; sports packs; sportsman's hunting 
bags; string bags for shopping; suit bags; suitcases; 
sunshade parasols; table umbrellas; telescopic 
umbrellas; textile shopping bags; tie cases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tool bags 
sold empty; tool pouches, sold empty; tote bags; travel 
baggage; travel bags; travel cases; traveling bags; 
travelling bags; travelling cases of leather; travelling 
trunks; trunks and suitcases; umbrella bases; umbrella 
covers; umbrella rings; umbrellas; umbrellas and 
parasols; umbrellas and their parts; waist bags; waist 
packs; wallet chains; wallets; wallets and wallet inserts; 
wallets including card holders; wallets made of leather 
or other materials; wallets with card compartments; 
wallets, not of precious metal; wash bags for carrying 
toiletries; wearable strap-on pouch; wheeled bags; 
wheeled duffle bags; wheeled messenger bags; 
wheeled shopping bags; wheeled tote bags; wine bags 
with handles for carrying or holding wine; wine carrying 
cases; wrist mounted carryall bags; wrist mounted 
purses. 

  Klasse 25   A-shirts; ankle boots; ankle socks; aprons; aqua 
shoes; athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, hats and caps, athletic uniforms; athletic 
footwear; athletic shoes; athletic tights; athletic 
uniforms; baby bodysuits; baby bottoms; baby doll 
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pyjamas; baby tops; ball gowns; ballet shoes; ballet 
slippers; ballroom dancing shoes; ballroom dancing 
uniforms; bandanas; baseball caps; baseball caps and 
hats; baseball shoes; baseball uniforms; basketball 
sneakers; bath slippers; bathing caps; bathing 
costumes; bathing costumes for women; bathing suits; 
bathing suits for men; bathing trunks; bathrobes; beach 
cover-ups; beach coverups; beach footwear; beach 
shoes; beachwear; belts; belts for clothing; belts made 
from imitation leather; belts made of leather; belts 
made out of cloth; belts of textile; bicycle gloves; 
bicycling gloves; bikinis; blazers; blouses; blousons; 
body linen; boots; boots for motorcycling; boots for 
sport; bottoms; bow ties; bowling shoes; boxer briefs; 
boxer shorts; boxing shoes; boxing shorts; bras; 
brassieres; bridesmaid dresses; briefs; button down 
shirts; camouflage gloves; camouflage jackets; 
camouflage pants; camouflage shirts; camouflage 
vests; camp shirts; capes; Capri pants; Capris; caps; 
chef's coats; chef's hats; children's and infant's apparel, 
namely, jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers 
and one-piece garments; children's and infants' apparel 
treated with fire and heat retardants, namely, jumpers, 
overall sleepwear, pajamas, rompers and one-piece 
garments; children's and infants' cloth bibs; children's 
cloth eating bibs; children's headwear; climbing boots; 
climbing footwear; climbing shoes; cloaks; clogs; cloth 
bibs; cloth bibs for adult diners; cloth bibs for use by 
senior citizens or physically- or mentally-challenged 
persons; clothing for athletic use, namely, padded 
pants; clothing for athletic use, namely, padded shirts; 
clothing for athletic use, namely, padded shorts; 
clothing for babies, toddlers and children, treated with 
fire and heat retardants, namely, pajamas, jackets, 
shirts, pants, jumpers; clothing for wear in judo 
practices; clothing for wear in wrestling games; clothing 
items, namely, adhesive pockets that may be affixed 
directly to the body as a decorative piece of clothing 
with utility; clothing shields, namely, pads applied to the 
underarms of shirts, blouses and sweaters; clothing, 
namely, arm warmers; clothing, namely, crop pants; 
clothing, namely, folk costumes; clothing, namely, 
maternity bands; clothing, namely, wrap-arounds; 
coats; coats for men and women; coats made of cotton; 
coats of denim; collared shirts; collars; combative 
sports uniforms; combinations; costumes for use in 
children's dress up play; costumes for use in role-
playing games; coverups; crew neck sweaters; crop 
pants; crop tops; cycling shoes; cycling shorts; cyclists' 
jerseys; dance costumes; dance shoes; dance slippers; 
denim jackets; denims; detachable neckpieces for 
kimonos (haneri); disposable slippers; disposable 
underwear; down jackets; down suits; dress pants; 
dress shirts; dress suits; dresses; dresses made from 
skins; dressing gowns; dressing gowns and bath robes; 
dust coats; ear muffs; ear warmers; evening dresses; 
evening gowns; sleeping eye masks made of textile;. 
fabric belts; fingerless gloves; finished textile linings for 
garments; fishermen's jackets; fishing shirts; fitted 
swimming costumes with bra cups; fleece bottoms; 
fleece pullovers; fleece shorts; fleece tops; fleece 
vests; flight suits; flip flops; flood pants; foam pedicure 
slippers; football boots; football boots and studs 
therefor; football shoes; footwear; footwear for men; 
footwear for men and women; footwear for track and 
field athletics; footwear for women; footwear made of 
wood; foundation garments; foundation garments worn 
around the midsection or thighs to keep the stomach in 
and create a slimming effect; full-length kimonos 
(nagagi); fur cloaks; fur coats; fur coats and jackets; fur 
hats; fur jackets; fur muffs; gloves; gloves as clothing; 
gloves for apparel; gloves for personal hand 
conditioning use; gloves including those made of skin, 
hide or fur; golf caps; golf pants, shirts and skirts; golf 
shirts; golf shoes; golf shorts; golf spikes; golf trousers; 
gowns; gym boots; gym pants; gym shorts; gym suits; 
gymnastic shoes; Halloween costumes; Halloween 
costumes; handball shoes; hats; hooded sweatshirts; 
hunting boot bags; hunting jackets; hunting pants; 

hunting shirts; hunting vests; infant and toddler one 
piece clothing; infant sleepers; infants' shoes and 
boots; infants' trousers; inner soles; insoles; insoles for 
footwear; jacket liners; jackets; jackets and socks; 
Japanese footwear of rice straw (waraji); Japanese 
sleeping robes (nemaki); Japanese split-toed work 
footwear (jikatabi); Japanese style clogs and sandals; 
Japanese style sandals (zori); Japanese style sandals 
of felt; Japanese style sandals of leather; Japanese 
style socks (tabi covers); Japanese style socks (tabi); 
Japanese style wooden clogs (geta); Japanese toe-
strap sandals (asaura-zori); jeans; jerseys; jogging 
outfits; jogging pants; jogging suits; judo suits; jump 
suits; jumper dresses; jumpers; jumpsuits; karate suits; 
kendo outfits; kimonos; knee-high stockings; knickers; 
knit bottoms; knit dresses; knit face masks; knit jackets; 
knit shirts; knit skirts; knit tops; knitted caps; knitted 
gloves; knitted underwear; knot caps; ladies' boots; 
ladies' suits; ladies' underwear; leather belts; leather 
boots; leather coats; leather hats; leather headwear; 
leather jackets; leather pants; leather shirts; leather 
shoes; leather skirts; leather slippers; leather vests; 
leisure shoes; leisure suits; leotards; leotards and tights 
for women, men and children of nylon, cotton or other 
textile fibers; light-reflecting coats; light-reflecting 
jackets; lingerie; long jackets; long johns; long sleeve 
pullovers; long sleeved vests; long underwear; long-
sleeved shirts; lounge pants; low wooden clogs (hiyori-
geta); low wooden clogs (koma-geta); mantles; martial 
arts uniforms; maternity bras; maternity lingerie; 
maternity sleepwear; men's and women's jackets, 
coats, trousers, vests; men's dress socks; men's socks; 
men's suits; men's suits, women's suits; men's 
underwear; miniskirts; mittens; moccasins; morning 
coats; motorcyclist boots; mountaineering boots; 
mountaineering shoes; neckerchieves; neckties; night 
gowns; nightcaps; nightdresses; nightgowns; 
nightshirts; nurse dresses; nurse overalls; nurse pants; 
one piece garment for infants and toddlers; one-piece 
garments for children; one-piece play suits; open-
necked shirts; outdoor gloves; outdoor mittens; outer 
jackets; over coats; over shirts; over-trousers; 
overcoats; overshoes; padded jackets; pajama 
bottoms; pajamas; panties; panties, shorts and briefs; 
pants; pantsuits; pantyhose; paper aprons; paper hats 
for use as clothing items; paper shoes used when 
going through metal detectors to keep feet and socks 
clean; parkas; party hats; patient slippers; pedicure 
sandals; pedicure slippers; pelisses; petti-pants; 
petticoats; pinafore dresses; pinafores; pique shirts; 
plastic aprons; play suits; pleated skirts for formal 
kimonos (hakama); pocket kerchiefs; polo knit tops; 
polo shirts; ponchos; pullovers; quilted vests; rain 
boots; rain coats; rain hats; rain jackets; rain slickers; 
rain suits; rain trousers; rain wear; raincoats; rainproof 
jackets; removable collars; reversible jackets; riding 
boots; riding coats; riding gloves; riding shoes; robes; 
rugby shirts; rugby shoes; rugby shorts; rugby tops; 
running shoes; running suits; sailor suits; sandal-clogs; 
sandals; sandals and beach shoes; saris; sarongs; 
sash bands for kimono (obi); sashes; scarves; school 
uniforms; shawls and headscarves; shawls and stoles; 
shirts; shirts and short-sleeved shirts; shirts and slips; 
shirts for infants, babies, toddlers and children; shirts 
for suits; shoe accessories, namely, fitted decorative 
covers for shoes; shoe covers for use when wearing 
shoes; shoe soles; shoes; short trousers; short-sleeved 
or long-sleeved T-shirts; short-sleeved shirts; shorts; 
shoulder scarves; shoulder wraps; shoulder wraps for 
clothing; shower caps; silk scarves; skating outfits; ski 
and snowboard shoes and parts thereof; ski bibs; ski 
boot bags; ski boot cases; ski boots; ski gloves; ski 
jackets; ski pants; ski suits; ski suits for competition; ski 
trousers; skiing shoes; skirt suits; skirts; skirts and 
dresses; slacks; sleep masks; sleep pants; sleep shirts; 
sleeping garments; sleeved or sleeveless jackets; 
sleeveless jerseys; slipper socks; slippers; small hats; 
snap crotch shirts for infants and toddlers; sneakers; 
snow boarding suits; snow boots; snow pants; snow 
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suits; snowboard boots; snowboard gloves; snowboard 
jackets; snowboard mittens; snowboard pants; 
snowboard trousers; soccer bibs; soccer boots; soccer 
shoes; sock suspenders; socks; socks and stockings; 
soles; soles for footwear; soles for Japanese style 
sandals; sport coats; sport shirts; sport stockings; 
sports bra; sports bras; sports caps and hats; sports 
jackets; sports jerseys; sports jerseys and breeches for 
sports; sports over uniforms; sports pants; sports shirts; 
sports shirts with short sleeves; sports vests; stocking 
suspenders; stockings; strapless bras; straps for bras; 
stretch pants; suits; suits of leather; sundresses; 
suspender belts; suspender belts for men; suspender 
belts for women; sweat bands; sweat jackets; sweat 
pants; sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; 
sweatbands; sweaters; sweatpants; sweatshirts; 
sweatsocks; sweatsuits; swim caps; swim suits; swim 
trunks; swim wear for gentlemen and ladies; swimming 
caps; swimming costumes; swimming trunks; 
swimsuits; T-shirts; tank tops; tank-tops; tap pants; tap 
shoes; tee shirts; tennis dresses; tennis shoes; thermal 
socks; thermal underwear; thongs; ties; tightening-up 
strings for kimonos (datejime); tights; top coats; 
topcoats; tops; track and field shoes; track jackets; 
track pants; track suits; tracksuits; training shoes; 
training suits; travel clothing contained in a package 
comprising reversible jackets, pants, skirts, tops and a 
belt or scarf; trekking boots; trench coats; triathlon 
clothing, namely, triathlon tights, triathlon shorts, 
triathlon singlets, triathlon shirts, triathlon suits; 
trousers; trousers for sweating; trousers of leather; 
trunks; turtle neck shirts; turtleneck pullovers; turtleneck 
sweaters; turtlenecks; tuxedo belts; tuxedos; under 
garments; underclothes; undergarments; underpants; 
undershirts; undershirts for kimonos (juban); 
undershirts for kimonos (koshimaki); underskirts; 
underwear; uniforms; V-neck sweaters; veils; vest 
extenders; vested suits; vests; volleyball jerseys; 
volleyball shoes; waist bands; waist belts; waist strings 
for kimonos (koshihimo); waistbands; waistcoats; 
walking shorts; warm up outfits; warm-up suits; water 
proof boots; water repelling boots; water repelling 
footwear; water repelling leather boots; water repelling 
leather shoes and boots; waterproof footwear; 
waterproof jackets and pants; waterproof leather boots; 
waterproof leather shoes; waterproof leather shoes and 
boots; wearable garments and clothing, namely, shirts; 
wedding dresses; wedding gowns; wind coats; wind 
pants; wind resistant jackets; wind shirts; wind vests; 
wind jackets; winter boots; women's athletic tops with 
built-in bras; women's ceremonial dresses; women's 
clothing, namely, shirts, dresses, skirts, blouses; 
women's foldable slippers; women's hats and hoods; 
women's shoes; women's underwear; wooden clogs; 
wooden shoes; wooden supports for Japanese style 
wooden clogs; woollen socks; woollen tights; woolly 
hats; work shoes and boots; woven bottoms; woven 
dresses; woven or knitted underwear; woven skirts; 
woven tops; wrap belts for kimonos (datemaki); wrist 
bands; yoga pants; yoga shirts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1154951 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201304691 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.19, US, 85656095 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the term GUESS in stylized script.

(730) Innehaver: 
 Guess? IP Holder LP, 1444 South Alameda Street, US-

CA90021 LOS ANGELES, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Fragrance products; body washes, soaps, perfumes, 

colognes, cosmetics, hair and body lotions. 
  Klasse 9   Eyewear including sunglasses, eyeglass frames and 

cases for eyewear; decorative and protective covers 
and cases for portable electronic devices, namely, 
personal electronic devices, cell phones, mobile 
phones, telephones, computers, laptop computers, 
tablet computers, notebook computers, mp3 players, 
portable music players, personal digital assistants, 
electronic reading devices, digital cameras, and 
cameras. 

  Klasse 14   Jewelry and watches, including bracelets, earrings, 
rings, necklaces, tie clips, lapel pins, cuff links, key 
rings, watch bands, clocks, watches; chronometric 
instruments. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, including printed matter, photographs, 
stationery, office requisites, packaging materials, 
shopping bags of paper and shopping bags of plastic; 
passport cases. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather goods; wallets, 
handbags, men's bags, luggage, key cases, business 
card cases, purses, organizers, backpacks, attaché 
cases and briefcases. 

  Klasse 25   Men's, women's, boys', girls', children's and infant's 
apparel and footwear; belts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1154952 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201304692 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2012.06.19, US, 85656100 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the term GUESS in stylized script.

(730) Innehaver: 
 Guess? IP Holder LP, 1444 South Alameda Street, US-

CA90021 LOS ANGELES, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Fragrance products; body washes, soaps, perfumes, 

colognes, cosmetics, hair and body lotions. 
  Klasse 9   Eyewear including sunglasses, eyeglass frames and 

cases for eyewear; decorative and protective covers 
and cases for portable electronic devices, namely, 
personal electronic devices, cell phones, mobile 
phones, telephones, computers, laptop computers, 
tablet computers, notebook computers, mp3 players, 
portable music players, personal digital assistants, 
electronic reading devices, digital cameras, and 
cameras. 

  Klasse 14   Jewelry and watches, including bracelets, earrings, 
rings, necklaces, tie clips, lapel pins, cuff links, key 
rings, watch bands, clocks, watches; chronometric 
instruments. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, including printed matter, photographs, 
stationery, office requisites, packaging materials, 
shopping bags of paper and shopping bags of plastic; 
passport cases. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather goods; wallets, 
handbags, men's bags, luggage, key cases, business 
card cases, purses, organizers, backpacks, attaché 
cases and briefcases. 

  Klasse 25   Men's, women's, boys', girls', children's and infant's 
apparel and footwear, belts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1155459 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2014.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201402396 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Andrzej Citak, Buchengasse 8, AT-2281 RAASDORF, 

Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 28   Games and playthings, games and playthings for 
animals, preferably for pets such as cats and dogs; 
board games, skill and puzzle games for animals, in 
particular for pets such as cats and dogs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1162355 
(151) Int.reg.dato: 2013.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201307252 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.06.20 
(300) Søknadsprioritet: 2013.01.25, CH, 643871 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Tamaro Drinks SA, CH-6849  SIGIRINO, Sveits 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1162929 
(151) Int.reg.dato: 2013.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201307357 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.06.20 
(300) Søknadsprioritet: 2012.11.08, EM, 011330313 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Auris Medical Ltd, 2 Upperton Gardens, GB-BN212AH 

EASTBOURNE, EAST SUSSEX, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 5   Hygienic lubricants for use in the area of the penis; 
vaginal lubricants; preparations for facilitating sexual 
coupling; anaesthetic preparations; anaesthetic sprays.

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments; medical devices 
for treating premature ejaculation; devices for 
enhancing sexual performance; vibrators; 
vibromassage apparatus; massage apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1165203 
(151) Int.reg.dato: 2013.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201308074 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.07.04 
(300) Søknadsprioritet: 2012.11.15, EM, 011348547 
(540) Gjengivelse av merket: 

WAC WE/ARE/CPH 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Samsøe & Samsøe Holding A/S, Ryesgade 19 C, DK-
2200 KØBENHAVN N, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  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. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1165901 
(151) Int.reg.dato: 2013.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201308349 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'Orange GmbH, Porschestrasse 30, DE-70435 
STUTTGART, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Common rail systems, namely systems for high-
pressure fuel injection; pressure accumulator injection 
systems for diesel and heavy-oil engines; injectors for 
engines, consisting of nozzle needles and nozzle 
needle housings; injection nozzles for pressure 
accumulator injection systems; fuel injection systems 
and parts therefor; fuel injection systems for dual-fuel 
engines and gas engines; injection systems for feeding 
water to engines; injection systems for exhaust gas 
after-treatment; injectors for motors; injectors for fuel 
injection installations and exhaust gas after-treatment 
systems for engines; injection pumps for conventional 
injection systems of engines, conventional injection 
systems consisting of pump-line-nozzles; filters for fuel 
injection installations and exhaust gas after-treatment 
systems; injection nozzle holders, being parts of 
motors, engines or machines; pumps and parts 
therefor, in particular high-pressure pumps and parts 
therefor, fuel injection systems and parts therefor; 
exhaust gas after-treatment systems and parts therefor; 
pumps and valves for exhaust gas after-treatment 
systems, being parts of motors, engines or machines; 
high-pressure accumulators for fuel injection 
installations; mixers for fuel injection installations; 
mixers for producing water-fuel emulsions for engines; 
control mechanisms for internal combustion engines 
and fuel injection installations; hydraulic controllers for 
internal combustion engines and fuel injection 
installations; seals for fuel injection systems; valves for 
injecting fuel into gas engines; valves for fuel injection 
installations, in particular safety valves, circulation 
valves, constant flow regulators, control valves, pilot 
valves; assembly machines for internal combustion 
engines and fuel injection systems. 

  Klasse 9   Testing and measuring apparatus for internal 
combustion engines and fuel injection systems; 
software for controlling and regulating fuel injection 
systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1171654 
(151) Int.reg.dato: 2013.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201310191 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PBJ A/S, Kornmarksvej 6, DK-2605 BRØNDBY, 
Danmark 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer programmes, recorded, for wage systems 
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and administration, time registration, personnel 
administration, recruitment; IT systems (software) for 
wage administration, personnel administration, time 
registration, recruitment electronic downloadable 
publications. 

  Klasse 35   Business consultancy and advice relating to 
management development, employee development, 
personnel development and organisation development; 
business assistance relating to organisation 
development, skills development, process 
development, process optimisation, recruitment of 
personnel, implementation of human resources and 
wage solutions, human resources administration and 
related business consultancy; wage administration and 
time registration consultancy; management information; 
business networking establishment services; arranging 
and conducting of fairs and symposia aiming at 
personnel management and administration issues; 
providing online career networking services and 
information within the field of employment, recruitment 
of personnel, job resources and job advertisements; 
providing online interactive employment counselling. 

  Klasse 41   Training in business development, process 
development, process optimisation, set-up, use and 
installation of computer software and recruitment of 
personnel; training in wage administration and time 
registration; training in IT systems tor wage 
administration, personnel administration, time 
registration, recruitment; training and skills 
development for employees and managers; education 
and provision of training, namely coaching, skills 
development, personnel development and 
management development. 

  Klasse 42   Technological support relating to business 
development, process development and process 
optimisation, recruitment of personnel; technological 
support for wage administration, and time registration; 
development of IT systems relating to wage 
administration, personnel administration, time 
registration, recruitment; technology consultancy 
relating to process development and process 
optimisation, organisation development and related 
technological consultancy, updating of computer 
software for wage administration, personnel 
administration, time registration and recruitment; 
personnel administration, time registration and 
recruitment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1173984 
(151) Int.reg.dato: 2013.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.07.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2014.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201402651 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Neenah Paper Inc, 3460 Preston Ridge Road, Suite 
600 , US-GA30005 ALPHARETTA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Printing paper. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1176226 
(151) Int.reg.dato: 2013.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.07.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2014.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201402397 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Andrzej Citak, Buchengasse 8, AT-2281 RAASDORF, 

Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 28   Games and playthings, games and playthings for 
animals, preferably for pets such as cats and dogs, 
board games, skill and puzzle games for animals, in 
particular for pets such as dogs and cats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1180528 
(151) Int.reg.dato: 2013.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.06.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201402398 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.12, AU, 1562338 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 National Australia Bank Ltd, Level 1, 800 Bourke 

Street, AU-Vic3008 DOCKLANDS, Australia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Application software; computer applications and 
programs; computer software (including interactive, 
downloadable and recorded computer software and 
programs); programs and applications used in the 
provision and transfer of electronic funds and trading of 
shares; bank cards (encoded) including credit cards, 
debit cards and travel cards; bank cards (magnetic) 
including credit cards, debit cards and travel cards; chip 
cards and smart cards; electronic funds transfer 
machines; apparatus and equipment used in the 
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provision of banking, financial and insurance services 
and the transfer of funds and electronic funds including 
point of sale machines; automated bank tellers; money 
handling apparatus. 

  Klasse 35   Business information; business management and 
administration services; business information services; 
business, retail and wholesale advisory services; 
advertising, marketing and promotional services; 
electronic marketing, advertising and promotional 
services including via the Internet, video broadcasts, 
social media and other experimental media; public 
relations; radio and television advertising; promotion of 
goods and services; organising of business 
competitions; collection of business and commercial 
information; economic forecasting and analysis for 
business purposes; market research and market 
surveys on finance related matters; organisation and 
management of customer loyalty schemes. 

  Klasse 36   Monetary and financial affairs; banking, finance and 
insurance services; banking, finance and insurance 
services via electronic means; electronic money 
transfer services; provision of finance and loans; 
services offered by automated bank machines; deposit 
services; bank, investment and savings account 
services; bank card services (including credit, debit and 
travel cards); brokerage including securities, stock and 
bond brokerage; trading of shares; pension, retirement 
payment and superannuation services; international 
banking services; currency exchange services; safe 
deposit services; mortgage and superannuation 
trusteeship; financial sponsorship; information, 
consultancy, advisory and management services 
relating to banking, finance, investments, money, 
superannuation and insurance; bank account 
information services; financial evaluation services; 
provision of online financial calculators and tools; 
provision of financial information via online calculators. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1180667 
(151) Int.reg.dato: 2013.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201313300 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.11.07 
(300) Søknadsprioritet: 2012.11.05, SE, 2012/07983 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rusta AB, Box 5064, SE-19405 UPPLANDS VÄSBY, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Carry-all bags; leather briefcases; wheeled shopping 
bags; bags for sports; trunks and travelling bags; airline 
travel bags; bags for campers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1181626 
(151) Int.reg.dato: 2013.04.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201313657 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.11.14 
(300) Søknadsprioritet: 2012.11.15, DE, 

3020120591043 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of a figurative mark. 

(730) Innehaver: 
 RPM Ireland IP Ltd, 4 th Floor, 25-28 Adelaide Road, 

IE- DUBLIN 2, Irland 
(740) Fullmektig: 

 Rennenkampff & Partner AB, Box 104, SE-55113 
JÖNKÖPING, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry; unprocessed artificial 

resins, unprocessed plastics; chemical mortar 
additives; foam materials for gluing used in industry; 
silicones. 

  Klasse 2   Paints; interior paints for walls and ceilings; facade 
paints; dispersion paints; primer paints; priming coats; 
primers; fire-resistant, fire-retardant and fire-protective 
paints; bactericidal paints; siccatives for paints; 
whitewash; coatings [paints]; wood coatings [paints]; 
anti-fouling paints; thinners for paints; lacquers; 
bitumen lacquers; fire-resistant, fire-retardant and fire-
protective lacquers; painting lacquers; varnish paints; 
thinners for lacquers; fixatives [varnishes]; mastic 
[natural resin]; fire-resistant, fire-retardant and fire-
protective natural resins; anti-corrosive preparations; 
anti-rust preparations for preservation; anti-rust oils; 
anti-rust greases; dyes; metals in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists; colorants. 

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated). 
  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; insulation 
materials, filling materials, filling foam materials; 
draught excluders and joint profiles; sealing films and 
insulating foils; fire-resistant insulating material; fire-
resistant sealing material; sealing tapes, sealing strips, 
sealing compounds; sound proofing materials; 
adhesive tapes used in industry. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic floors; 
strips for building; mortar (building material); plaster. 

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile). 

  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; technical project studies; 
technical consultancy relating to the building industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1182535 
(151) Int.reg.dato: 2013.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201314029 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Careers Research and Advisory Centre (CRAC) 

Ltd, Sheraton House, Castle Park, GB-CB30AX 
CAMBRIDGE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   CD-ROMs, cassettes, audio tapes and recorded 

discs; cinematographic films; information stored on 
electronic, magnetic and/or by optical means. 

  Klasse 41   Under graduate, post graduate and vocational 
education and training services; teaching, tuition, 
training and instruction services; provision of courses of 
instruction; production and delivery of educational 
courses; provision of correspondence courses; 
business education and examination services; training 
development services relating to the improvement of 
personal effectiveness, communication skills, team 
building and career management skills; personal 
development training programmes; arranging and 
conducting educational conferences, conventions, 
lectures, colloquiums, exhibitions, day schools, 
workshops, seminars and symposiums; production and 
adaptation of teaching and learning materials for post 
graduate studies and education; rental of educational 
material and apparatus; library services; lending library 
services; advisory services relating to libraries; 
provision of training facilities for teaching of academic 
subjects and vocational skills; management training 
services; production of videos, cassettes and 
cinematographic films; electronic publishing services; 
production of radio and television programmes; 
advisory, consultancy and information services relating 
to all the aforesaid. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1184004 
(151) Int.reg.dato: 2013.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201314520 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.12.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guccio Gucci SpA, Via Tornabuoni 73/R, IT-50123  
FIRENZE, Italia 

(740) Fullmektig: 
 MAQS Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 

DK-1112 KØBENHAVN K, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods; such services may be provided by retail 
stores or wholesale outlets; wholesaling services and 
retail on-line of soaps, perfumery goods, essential oils, 
cosmetics, face and body care and beauty products, 

eye wear, jewelry, precious stones, chorological and 
chronometric instruments, stationery, leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials, trunks and travelling bags, umbrellas and 
parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, 
glassware, porcelain, cutlery, linens of house, 
furnishing, clothing, footwear, headgear, sport articles 
and telecommunication apparatus; online retail store 
services with regard to soaps, perfumery goods, 
essential oils, cosmetics, face and body care and 
beauty products, eye wear, jewelry, precious stones, 
chorological and chronometric instruments, stationery, 
leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, trunks and travelling bags, umbrellas 
and parasols, walking sticks, whips, harness and 
saddlery, glassware, porcelain, cutlery, linens of house, 
furnishing, clothing, footwear, headgear, sport articles 
and telecommunication apparatus;  advertising services 
and of promotion by electronic means, including the e 
mail; on-line advertising on a computer network; polling 
and opinion research services; marketing studies; 
advertising and promotion services and consultancy 
related thereto; arranging of fashion shows; business 
management assistance; marketing; business 
management consultancy; relocation services for 
businesses; management of computer files; 
accounting; auditing; rental of automatic vending 
machines; research of sponsors; advertising; rental of 
advertising space; dissemination of advertising matter; 
direct mail advertising; direct mail advertising (tracts, 
brochures, printed matter, samples); arranging 
newspaper subscriptions for others; publication of 
publicity text; business management; business 
administration; office functions; distribution of 
prospectuses and samples; business consultancy, 
information or enquiries; business research; 
commercial or industrial management assistance; 
business or industrial appraisals; accounting; document 
reproduction; employment agencies; management of 
computer files; data entry and data processing; rental 
of computer files; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; modeling for 
advertising or sales promotion; outdoor advertising, 
shop window dressing: import-export agencies; sales 
promotion (for others); marketing research; 
auctioneering; promotion of products by television with 
offer of sale; organization of commercial events; 
management administrative exhibitions; presentation of 
products into all means of communication in the sale to 
retail; information and business advice to consumers; 
business administration of licensing of products and 
services; gathering for the account of third party of 
miscellaneous product of leather, jewels novelties, eye 
wear, stationery, umbrellas, glassware, porcelain, 
cutlery, sport articles, of linens of house, furnishing, of 
dress and footwear articles and of telecommunication 
apparatus (except their transportation), permitting 
consumers seeing and buying conveniently in shop; 
gathering for the account of third party of miscellaneous 
products of leather, jewels novelties, eye wear, 
stationery, umbrellas, glassware, porcelain, cutlery, 
sport articles, of linens of house, furnishing, of dress 
and footwear articles and of telecommunication 
apparatus (except their transportation), permitting 
consumers the seeing of these products into a website 
and the buying conveniently; retail sale services of 
stationery products, leatherwear, imitation jewellery, 
eye wear, umbrellas, glassware, porcelain, cutlery, 
sports articles, of linens of house, furnishing, of dress 
and footwear articles and of telecommunication 
apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1184686 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201314796 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2013.04.26, EM, 011773223 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Annordia AB, Box 10, SE-43903 FJÄRÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business assistance, business consultancy, advice 

relating to commercial management, business 
management assistance, business administration 
consultancy, market analysis, economic analysis, 
economic forecasting. 

  Klasse 36   Consultancy relating to real estate, real estate 
information services, financial affairs, financial 
evaluation, financial analysis, financial appraisals. 

  Klasse 43   Information and consultancy relating to hotels and 
restaurants and to premises for arena events, meetings 
and conferences. 

  Klasse 45   Legal services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1185485 
(151) Int.reg.dato: 2013.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201315145 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 So Hee Kim, (Hagik-dong,Exllu Tower) 102-3903, 32, 
Maesohol-ro 309beon-gil, Nam-gu, KR- INCHEON, 
Sør-Korea 

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

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

  Klasse 26   False hair; metal fasteners for shoes and boots; shoe 
laces; shoe buckles; shoe fasteners; shoe hooks; shoe 
ornaments, not of precious metal; shoe eyelets; 
shoulder pads for clothing; hair accessories namely 
claw clips; passementerie; feathers [clothing 
accessories]; buckles [not of precious metal] [clothing 
accessories]; brooches [not of precious metal] [clothing 
accessories]; cords for rimming, for clothing; spangles 
for clothing; hair bands [ornaments]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1187746 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201400063 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.01.02 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.08, EM, 011800919 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 André Chaudy, 13 avenue des Cèdres, BE-1970 

WEZEMBEEK - OPPEM, Belgia 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 28   Roller skates, in-line roller skates, half-boots with 
lengthwise-aligned rollers for skating; protective 
paddings for skaters, inline skaters, roller skaters, parts 
of clothing for sports, knee guards (sports articles), 
stomach pads (sports articles), shin guards, hand 
guards (sports articles), wrist guards (sports articles), 
leg guards (sports articles), armbands (sports articles), 
roller skating gloves, skating gloves for sports; rollers 
and wheels for in-line skates and roller skates; blades 
and ball bearings for in-line roller skates; special bags 
for sports equipment; parts and component parts for all 
the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1189002 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201400379 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.01.09 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.02, FR, 13 4 002 332 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ceratec, 221 Avenue Louis Lépine, FR-83600 

FREJUS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Natural and synthetic raw materials and active 
substances for the manufacture of and for use in 
cosmetic products, all exclusively intended for the 
professional market and not for consumers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2014.06.23 - nr 26/14

79 
 

(111) Int.reg.nr: 1189009 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201400380 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.01.09 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.03, FR, 13 4 009 330 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arts Energy, Zone Industrielle, FR-16440 NERSAC, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus for storing electric power and supplying 

electric power, namely primary cells, secondary cells, 
electric storage batteries, electrochemical capacitors, 
super capacitors, fuel cells; battery chargers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1189031 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201400384 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.01.09 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.09, CH, 651429 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 International Association for the Study of Insurance 

Economics (The Geneva Association), 53, Route de 
Malagnou, CH-1208 GENEVE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business strategy development services. 
  Klasse 36   Services in the field of insurance risk management 

(insurance); financial risk management. 
  Klasse 41   Organization and conducting of conventions, 

international seminars and discussion fora; publication 
of magazines and texts (other than advertising texts); 
online publishing of newspapers and magazines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1189446 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201400579 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.01.16 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.03, FR, 13 4 009 320 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Arts Energy, Zone Industrielle, FR-16440 NERSAC, 

Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus for storing electric power and supplying 
electric power, namely primary cells, secondary cells, 
electric storage batteries, electrochemical capacitors, 
super capacitors, fuel cells; battery chargers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1191328 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201401349 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.17, FR, 134005358 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, FR-75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Make-up products; cosmetic products, cosmetic 

products for face and body care. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1191884 
(151) Int.reg.dato: 2013.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201401666 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTERNATIONAL NEW YORK 
TIMES 

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

 The New York Times Co, 620 Eighth Avenue, US-
NY10018 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Daily newspapers; general feature magazines; 

newspapers; newspapers for general circulation. 
  Klasse 41   Arranging and conducting educational conferences; 

educational services, namely, conducting classes, 
conferences and workshops in the field of current 

events and general interest and distribution of 
educational materials in connection therewith; 
entertainment services, namely, providing webcasts in 
the field of current events and general interest; 
providing on-line publications in the nature of 
newspapers and magazines in the field of current 
events and general interest. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1191886 
(151) Int.reg.dato: 2013.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201401667 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Guandong Alpha Animation and Culture Co Ltd, Auldey 

Industrial Area, Wenguan Rd., CN- CHENGHAI 
SHANTOU GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer game programs; computer software, 

recorded; notebook computers; telephone apparatus; 
radios; computers; electronic publications, 
downloadable; speaking tubes; portable telephones; 
tape recorders; optical discs; time clocks [time 
recording devices]; megaphones. 

  Klasse 25   Layettes [clothing]; boots; hosiery; leather belt 
[clothing]; shoes; gloves [clothing]; theatrical costume; 
hats; girdles. 

  Klasse 28   Apparatus for games; mobiles [toys]; playing cards; 
chess or any board games; toys; toy vehicles; games 
other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; plastic racetrack; spinning 
tops [toys]; jigsaw puzzles; toy watches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1191917 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201401669 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 "La Cuisine" with leaf motif "lifetime guarantee" crest 

with helmet atop crown and shield with Lion. 
(730) Innehaver: 

 Gallagher & Hayes Ltd T/A La Cuisine, Unit 3 
Ballykeeran, Kilmacrennan, IE- LETTERKENNY, CO. 
DONEGAL, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1191920 
(151) Int.reg.dato: 2013.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201401670 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 British Telecommunications Plc, BT Centre, 81 
Newgate Street, GB-EC1A7AJ LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business management, business administration; 

preparation of written strategy reports and preparation 
of written cost/benefit justification reports; compiling 
lists of information technology requirements and 
investigating information technology products and 
service providers; production of written tender 
documents and evaluating tenders received thereon. 

  Klasse 37   Installation and configuration services; all relating to 
information technology for businesses; provision of 
information technology maintenance and support 
services for information technology systems and 
products used by business. 

  Klasse 41   Training services; production of documentation and 
implementation plans, all for training purposes; all 
relating to information technology, personal computer 
applications, hardware and software for businesses. 

  Klasse 42   Computer programming; provision of information 
technology consultancy services to businesses; 
conducting feasibility studies; management and 
supervision of information technology projects for 
businesses; technical requirement and product 
evaluation; test bed development and extension to pilot 
and full implementation. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1191922 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201401671 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.25, FR, 13/4015133 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Redcats, 110, rue de Blanchemaille, FR-59100  

ROUBAIX, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper and cardboard (raw, semi-finished or for 
stationery or printing); printed matter; cardboard 
articles, printed documents, newspapers, books, 
handbooks, catalogs, mail-order and/or remote sales 
catalogs; photographs; stationery, adhesives for 
stationery or household use; material for advertising, 
promotion (leaflets, prospectuses), and display (except 
apparatus) of paper or cardboard (not illuminated, non-
mechanical and non-metallic); wrapping paper; all kinds 
of bags and film of paper or plastic for packaging; 
printing type; printing blocks. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery. 

  Klasse 24   Fabrics; bed and table covers; fabrics for textile use; 
elastic woven material; velvet; bed linen; household 
linen; table linen, not of paper; bath linen (except 
clothing). 

  Klasse 25   Clothing, underwear, hosiery; footwear (except 
orthopedic footwear); stockings, socks; headgear. 

  Klasse 35   Advertising and commercial business; presentation of 
products on all communications media, for retail 
purposes; bringing together (excluding the transport 
thereof) for the benefit of others of items of clothing, 
clothing accessories and adornments, namely, clothing, 
footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing 
gowns, socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, 
pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling 
clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, textile 
articles and/or household linen, furniture, domestic 
appliances, hi-fi systems, toys, decorative objects, 
lamps and mobiles, in a general mail-order or home 
shopping catalog, on an Internet site, on any other form 
of electronic communications media or in shops; retail 
services featuring apparel, ornamental and clothing 
accessories namely of clothing, footwear, headgear, 
bibs, belts, underwear, dressing gowns, socks, shirts, 
tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, 
bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, baby 
clothes, jewelry, leather goods, textile articles and/or 
household linen, furniture, domestic appliances, hi-fi 
systems, toys, decorative objects, lamps and mobiles, 
sold remotely and especially by mail, enabling 
consumers to see and purchase them conveniently by 
means of a mail-order catalog, a remote sales site, or a 
blog; administrative organization of the transport, 
delivery, distribution, sorting, carriage and storage of 
goods and parcels; catalogs and retail of goods of all 
types, namely articles of clothing, ornamental and 
clothing accessories namely of clothing, footwear, 
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headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns, 
socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, 
jackets, bathing suits, teddies (undergarments), 
swaddling clothes, baby clothes, jewelry, leather goods, 
textile articles and/or household linen, furniture, 
domestic appliances, hi-fi systems, toys, decorative 
objects, lamps and mobiles. 

  Klasse 38   Telecommunications; telecommunication information; 
communications by computer terminals or by fiber-optic 
networks; communications by radio or telephone; rental 
of access time to global computer networks; provision 
of access to a global computer network; electronic mail, 
electronic messaging and data dissemination services 
by electronic means, particularly via global 
communication networks (such as the Internet) or 
private or restricted-access networks (such as an 
intranet or extranet) (including studies, consulting, 
information, advice and assistance relating thereto); 
providing discussion forums on the Internet (including 
information, advice, studies and consulting relating 
thereto); computer messaging services (including 
studies, consultancy, information, advice and 
assistance relating thereto); instant computer 
messaging services; electronic bulletin board services 
(telecommunications services); rental of 
telecommunications apparatus (including information, 
advice, studies and consulting relating thereto); 
electronic bulletin board service (telecommunications); 
teleconferencing services; electronic messaging 
services; rental of access time to global computer 
networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1192024 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201401698 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.13 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.26, US, 85971101 
(540) Gjengivelse av merket: 

TELLING LIFE'S STORIES FROM 
MEMORY 

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

 SanDisk Corp, 951 SanDisk Drive, US-CA95035 
MILPITAS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Semiconductor memory devices, namely, integrated 

circuits, electronic circuit cards, and other 
semiconductor devices, namely, flash and non-flash 
memory cards, cartridges, memory card adapters, 
memory card controllers, memory card players, 
memory card readers, storage modules in the nature of 
blank flash memory cards, and computer peripherals; 
portable audio players/recorders which use 
semiconductor devices as recording media; and 
computer operating programs for semiconductor 
memory devices; downloadable software and software 
recorded on data media, namely, computer operating 
software; enterprise solid state drives; embedded 
memory storage drives; blank USB flash drives; pre-
recorded USB flash drives featuring software for 
security and encryption of data; external computer hard 
drive with a USB connection. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1192854 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201401989 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.20 
(300) Søknadsprioritet: 2013.08.27, EM, 012093118 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsung Electronics Co Ltd, 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu Suwon-si, KR-443-742 GYEONGGI-DO, 
Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile phones; portable computers; tablet computers; 

portable media players; computer application software 
for mobile phones, portable media players and 
handheld computers, namely software for use in voice 
recognition. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1192958 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201402006 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.20 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.24, GB, 3015126 
(540) Gjengivelse av merket: 

AVON BIG & DARING 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Avon Products Inc, World Headquarters, 777 Third 
Avenue, US-NY10017 NEW YORK, USA 

(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 remover, eye shadow, eye 
liner, 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, fragrances, toilet 
waters, cologne; deodorants for human beings; anti-
perspirants for personal use (toiletries); essential oils 
(cosmetic). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1193245 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201402258 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.03.22, NZ, 974621 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karen Philomena Michelle Phillips, 159 Noosa Springs 
Drive, AU-Qld4567 NOOSA HEADS, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
electrolyte replacement beverages for general and 
sports purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193388 
(151) Int.reg.dato: 2013.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201402289 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Guangdong Alpha Animation and Culture Co Ltd, 

Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai, CN- 
SHANTOU, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Apparatus for games; mobiles [toys]; laser activated 

toys; toy vehicles; toys; intelligent toys; machines for 
physical exercises; plastic racetrack; scale model 
vehicles; model aircraft. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193546 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201402315 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.04.19, RU, 2013713479 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The claimed designation represents a combination 

mark placed inside a horizontal blue rectangle; the 
verbal element "Sleep Professor'' is made in Latin 
characters; the pictorial element represents a vertical 
rectangle with round corners; slightly more to the left of 
its center there is a white figure shaped as a scalene 
quadrate crossed by a wide oblique line; the left part of 
rectangle is in green, the right one is in yellow; the 
verbal element "Sleep" is in yellow and "Professor" is in 
white. 

(730) Innehaver: 
 Askona Holding Co LLC, Vatutina St., 90, Vladimir 

region, RU-601900 KOVROV, Russland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; goods [not included 
in other classes] of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers. 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193584 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201402320 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.19, DE, 30 2013 037 

205.0/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 R Stahl Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, DE-

74638 WALDENBURG, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electrotechnical and electronic devices and systems; 
warning, measuring, regulating, signaling, monitoring, 
operating and controlling devices and systems, their 
parts and accessories; the above goods in particular for 
use in hazardous areas, in vehicles, aircraft and ships 
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and in firedamp areas. 
  Klasse 11   Lighting devices and lighting systems, in particular for 

use in hazardous areas, in vehicles, aircraft and ships 
and in firedamp areas. 

  Klasse 37   Installation, maintenance, in particular trouble-
shooting, starting-up, repair, erection of electrotechnical 
and electronic devices and systems, warning, 
measuring, regulating, signaling, monitoring, operating 
and controlling devices and systems, in particular of 
emergency lighting as well as of lighting devices and 
lighting systems. 

  Klasse 42   Development, design planning and configuration of 
electrotechnical and electronic devices and systems, 
warning, measuring, regulating, signaling, monitoring, 
operating and controlling devices and systems, their 
parts and accessories as well as of lighting devices and 
lighting systems; research in the technical field, in 
particular in the fields of mechanical engineering and 
electrical engineering; engineering, in particular 
photometric calculations; preparation of analyses and 
expert opinions and consultancy in the fields of 
mechanical engineering, energy protection and 
explosion protection. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193627 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201402332 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 3   Cosmetics, namely face, body and hand creams, 
milks, lotions, gels and powders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193660 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201402337 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

S-500 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hangsterfer's Laboratories Inc, 175 Ogden Rd, US-
NJ08051 MANTUA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Cutting fluids, namely, water soluble cutting and 

cooling compounds. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193664 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201402338 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.05, SE, 515083 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Björn Forssell, Västmannagatan 79, 4 tr, SE-11326 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietary and nutritional supplements; dietetic 

substances adapted for medical use; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic foods for use in 
clinical nutrition; dietetic foods adapted for medical 
purposes; mineral dietary supplements for humans; 
dietary supplements for medical use; meal replacement 
powders; dietary supplements; nutritional supplements; 
vitamin fortified beverages for medical purposes; 
vitamin supplements. 

  Klasse 29   Drinks made from dairy products. 
  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; fruit juice beverages; fruit 

squashes (non-alcoholic beverages). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193697 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201402342 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.03, DE, 

302013039723.1/33 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167  

NECKARSULM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Egg liqueur. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1193723 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201402345 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.08.08, EM, 012051661 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4, DE-69469 
WEINHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys, metal products (not 

included in other classes); seals (packings) made of 
metal, in particular machined seals. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; seals; stuffing rings, in particular 
machined seals and water-tight rings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193726 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201402347 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

STRATA 2C 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Siemens Medical Instruments Pte Ltd, Block 28, Ayer 
Rajah Crescent #06-08, SG-139959 SINGAPORE, 
Singapore 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical hearing aids and parts thereof. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193730 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201402349 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.11, DE, 30 2012 004 

787.4/42 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Masterpayment AG, Gautinger Straße 10, DE-82319 
STARNBERG, Tyskland 

(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 and controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound and images; magnetic data carriers; hardware 
for data processing, computers and/or computer 
software; software for the processing of electronic 
payments made by third parties and of electronic 

payments made to third parties; authentication 
software; dongles; downloadable image files; CD 
players, DVD players and/or Blue-ray players; chips 
(integrated circuits); magnetic encoders (data 
processing); compact disks (read-only memory); 
compact disks (audio, video); computer operating 
programs (recorded); computer screens; computer hard 
disks; computer drives, namely disk drives, CD drives, 
DVD drives, Blue-ray drives; computer peripheral 
devices; computer programs (recorded); computer 
programs (downloadable); computer keyboards; data 
processing equipment; floppy disks; disk drives (for 
computers); printers for use with computers; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; electronic publications (downloadable); 
electronic diaries; electronic, magnetic and/or optical 
data memories, in particular CD, CD-ROM, CD-I, DVD, 
hard disks, flash drives, solid-state disks, magnetic 
tapes; printed circuits; interfaces for computers; 
integrated circuit cards (smart cards); encoded cards, 
magnetic; regulating apparatus (electric); credit card 
readers (electric); laptops (computers); laptop bags; 
magnetic data media; magnetic cards; mice (date 
processing equipment); microprocessors; modems; 
monitors (computer hardware); monitors (computer 
programs); mousepads (mouse mats); notebooks 
(computers); scanners (data processing equipment); 
memories for data processing equipment; USB flash 
drives. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
stationery; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); brochures; books, in particular manuals 
and/or user guides; diagrams; flyers; forms, printed; 
graphic representations; graphic reproductions; 
calendars; index cards (stationery); catalogues; credit 
card imprinters, not electric; placards of paper or 
cardboard; prospectuses; signs of paper or cardboard; 
printed publications; mimeograph apparatus and 
machines; magazines; newspapers. 

  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs; insurance; real 
estate affairs; monetary transaction services and 
financial services conducted via a global computer 
network, namely credit card handling as well as 
forwarding and settling of invoices; financial services, 
namely services of a credit card acceptance office 
(acquirer); credit card services, debit card services 
and/or charge card services; loan-related transactions 
(financial services); processing of payments that were 
made via customer cards; processing of payments that 
were made via a Website; electronically provided 
financial advice and information; financial advice; 
offering and provision of financial services via a global 
computer network, namely the handling and forwarding 
as well as the accounting of credit cards, electronic 
direct debit, invoices and/or bank transfers; credit 
bureaux and insurance brokerage services as well as 
loans (financing); assessing the creditworthiness of 
companies and private individuals; clearing and 
reconciliation of financial transactions via a global 
computer network; electronic funds transfer; conducting 
of financial transactions via a global computer network; 
electronic banking via a global computer network 
(Internet banking); electronic banking; electronic capital 
transfer services; financial service information; credit 
card transaction information; financial information; 
acquisition and assignment of monetary claims; 
financial services, namely the organization and control 
of payment transactions via customer-operated 
electronic terminals in retail shops; financial services, 
namely the receiving and forwarding of donations; 
financial services, namely the facilitating of money 
transfers as well as the organization, control and 
conducting of monetary transactions in connection with 
the purchasing of products and services that are 
offered by third parties, in particular via electronic 
communication networks, in particular the Internet; 
money transfer services; verifying the validity of credit 
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cards, debit cards and/or charge cards; home banking; 
debt collection agencies; online banking; telebanking; 
processing of payments made via credit cards, debit 
cards and/or charge cards; rental of card readers for 
electronic payment transactions; credit card insurance 
services. 

  Klasse 38   Telecommunications; providing access to a worldwide 
computer network, in particular to the Internet; 
providing access to information in a worldwide 
computer network, in particular on the Internet; 
providing access to computer programs in data 
networks, in particular on the Internet; conducting of 
video conferences; electronic messaging services; 
electronic exchange of messages via chat lines, chat 
rooms and/or Internet forums; electronic mail services; 
communications by fiber optic networks; 
communication services via computer terminals; 
communication services via telephone; 
telecommunications routing and junction services; 
transmission of messages and/or images via computer; 
computer-aided transmission of messages and/or 
images; rental of facsimile apparatus; rental of 
message sending apparatus; rental of modems; rental 
of telecommunication equipment; rental of access time 
to global computer networks, in particular to the 
Internet; rental of access time to databases; providing 
access to databases; Web messaging. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and/or computer software; updating of 
computer software; updating of Internet pages; IT 
services, namely the provision and/or rental of 
computing capacity, storage capacity and/or 
applications (software), in particular within the 
framework of utility computing; providing user 
authentication services in computer networks, data 
networks and/or on the Internet; administration of user-
rights in computer networks, data networks and/or on 
the internet; consultancy with regard to the design of 
homepages and Internet pages; providing search 
engines for the internet; providing search engines for 
obtaining data via communication networks and data 
networks; computer hardware consulting; computer 
software consulting; computer systems analysis; data 
management on servers (server administration); design 
and creation of homepages and Internet pages; design 
of computer software; design of computer systems; 
computer programming; engineering services; 
computer virus protection services; digital image 
processing (graphic arts design); digitization of 
documents (scanning); conducting of technical tests; 
conducting of scientific experiments; technical 
consultancy in the field of electronic data processing, in 
particular in the field of cloud computing; electronic 
data protection; electronic data storage; design, 
development and/or maintenance of software 
applications, in particular for mobile data equipment; 
design, installation and/or maintenance of computer 
networks (software); design, creation and/or 
maintenance of websites; programming of computer 
animations; providing expert opinion in the field of 
engineering; providing expert opinion in the field of 
sciences; monitoring of computer systems by remote 
access; server hosting; hosting of computerized data, 
files, applications and information, especially hosting 
the website of others; implementation of computer 
programs, in particular in electronic networks; industrial 
analysis and/or research services; installation and/or 
maintenance of software; conversion of computer 
programs and/or data (except physical conversion); 
server administration; security services for the 
protection against illegal network access; technical 
consultancy relating to computer hardware and 
computer software for electronic data processing; 
technical project planning; technical project 
management in the field of data processing; rental of 
computer hardware; rental of computer software, in 
particular of Web-based software; encryption and/or 

decryption of information and/or data; maintenance of 
computer software; recovery of computer data; 
providing, rental and/or software maintenance of 
storage space in data networks and/or databases, in 
particular on the Internet, in particular in connection 
with cloud computing solutions; providing, rental and/or 
software maintenance of storage space for use as 
Websites for third parties; providing, rental, updating 
and/or adaptation of software within the framework of 
software service providers (software as a service); 
hosting the websites of others. 

  Klasse 45   Services for fraud protection and fraud prevention, 
namely the retrieval and validation of customer 
identifications, account identifications and transfer 
identifications within the framework of electronic 
payment transactions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193747 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201402351 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.04.25, DK, VA 2013 

01074 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PR Electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 RØNDE, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electric and electronic apparatus and instruments for 
regulating and controlling electricity, parts and fittings 
thereof (not included in other classes); computers and 
peripheral equipment, parts and fittings (not included in 
other classes) thereof, including print cards and 
software, measuring instruments and display units 
thereof; isolating amplifiers in the form of electric 
components, electric converters and transmitters, 
components in the form of insulators, three-band 
controllers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1193748 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201402352 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.03.25, DK, VA 2013 

00783 
(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 with white inner 

circles and the word elements MBC by Malene Birger 
by Malene Birger. 

(730) Innehaver: 
 By Malene Birger A/S, Rahbeks Allé 21, DK-1801 

FREDERIKSBERG, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps; perfumery. 
  Klasse 9   Spectacles; sunglasses; spectacle cases. 
  Klasse 14   Jewellery; horological and chronometric instruments. 
  Klasse 18   Bags, handbags, rucksacks, purses, wallets, trunks 

and travelling bags; umbrellas; leather and imitations of 
leather and goods made from these materials and not 
included in other classes. 

  Klasse 24   Towels of textile; bed linen; covers for cushions; table 
linen not of paper; textile goods (not included in other 
classes), bed and table covers. 

  Klasse 25   Clothing; children's wear, footwear; headgear; 
trousers, sweaters, shirts, knitwear, coats, dresses, 
skirts, jackets, T-shirts, raincoats, shoes, boots, 
sandals, caps, leggings, gloves (clothing), scarves, 
belts (clothing), underwear. 

  Klasse 35   Retails services and import and export agent services 
for clothing, footwear, headgear, bags, trunks, 
jewellery, watches, spectacles, sunglasses and 
perfumery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193765 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201402353 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.12, BG, 128755 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Victory-2000 EOOD, "G.S. Rakovski" Str 32, BG-5250 

SVISHTOV, Bulgaria 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfumery; cosmetics; essential oils; toilet water; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; oils for 
cleaning purposes; ethereal essences; polishing 
creams and preparation; scouring solutions; 
windscreen cleaning liquids; air fragrancing for car. 

  Klasse 5   Deodorants, other than for personal use; deodorants 
for car, automobiles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193776 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201402354 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.24, CN, 

12799067#@#2013.06.24, 
CN, 
12799068#@#2013.09.19, IT, 
MI2013C008609 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of the words 

"COSTUMENEMUTSOC" in special letters, the word 
"COSTUME" is followed by the letter N and by the 
same word COSTUME specularly written; the two C 
letters (initial and final) and the N letter (central) are 
written in upper case, the other letters are written in 
lowercase. 

(730) Innehaver: 
 EC SpA, Via M. Fusetti, 12, IT-20143 MILANO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumery, cosmetics, essential oils, hair care 

preparations; soaps for personal use. 
  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 

these materials and not included in other classes; 
trunks [luggage]; travelling bags, handbags; attache 
cases, haversacks; rucksacks; vanity cases, not fitted; 
leatherware, namely purses, pocket wallets, briefcases, 
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key cases; umbrellas, walking sticks; saddlery. 
  Klasse 25   Clothing for men and women, suits, skirts, trousers, 

shorts, jackets, overcoats, coats, topcoats, waterproof 
clothing, shirts, T-shirts, jumpers, undershirts, 
pullovers, sweaters, underwear; swimsuits, clothing for 
gymnastics and sport, scarves, shawls, neckties, belts 
[clothing], gloves [clothing], socks, stockings, shoes, 
slippers, boots, sports shoes, gymnastic shoes; 
headgear for wear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193777 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201402355 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.04.15, IT, 

VR2013C000324 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fivac SrL, Via 1° Maggio, 5, IT-36070 
CASTELGOMBERTO (VI), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Pet collars, pet clothing. 
  Klasse 20   Beds for pets, pet beds for doghouses. 
  Klasse 21   Aquariums, aquarium covers, aquarium ornaments of 

porcelain; combs, brushes, litter trays and cages, all 
the foregoing for pets; plastic water and food containers 
for pets, sold empty. 

  Klasse 28   Toys for pets. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193788 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201402356 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.03, DK, VA 2013 

01394 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hansen & Pedersen I/S, Göteborgvej 15, DK-9200 
AALBORG SV, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Wholesale and retail services, including via the 

Internet, for sunglasses and spectacles, clothing, 
footwear and headgear, toilet soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, perfumed toilet preparations, 
preparations for cleaning, care and beautification of the 
skin, scalp and hair, deodorizing preparations for 
personal use, leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, trunks and traveling 
bags, bags and handbags, traveling bags, traveling 
sets, garment bags for travel, vanity cases, backpacks, 
sports bags, beach bags, shopping bags, shoulder 
bags, school bags, canvas travelling sack, attaché 
cases, boxes of leather or leather board, briefcases, 
belts of leather or leather imitations, bags of leather for 
packaging, wallets, purses, key purses and key rings of 
leather (not included in other classes), umbrellas, 
parasols, walking-sticks, walking stick seats. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193855 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201402522 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.03.13, CH, 647363 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 44, CH-
8050 ZÜRICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines and machine tools as well as their parts 

including automated machines and machine tools as 
well as their parts; motors and engines (other than for 
land vehicles); couplings and devices for power 
transmission (except those for land crafts); agricultural 
implements other than hand-operated; electric 
generators and current generators; apparatus for 
handling and transporting included in this class; 
transport and handling belts; pneumatic transporters; 
transporters and conveyors; control devices for 
machines or motors; pneumatic controls for machines, 
motors and engines; drives for machines; driving 
motors other than for land vehicles, particularly drives 
for ships, hydraulic controls for machines and engines; 
hydraulic engines and motors; robots; 
turbocompressors; pumps; compressors; mills; 
generators for wind turbines; floating or non-floating 
drilling rigs; elevator control devices. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
analyzing, indicating, signaling, monitoring apparatus, 
instruments and devices, including: parts for all the 
aforesaid goods, emergency (rescue) and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, including parts for all 
the aforesaid goods; CDs; electronic publications, 
downloadable; apparatus for recording, transmitting 
and reproducing sound and images; data processing 
equipment and computers; microprocessors; software; 
lasers, not for medical purposes; chargers for electric 
storage batteries; timer switches (except for clockwork 
mechanisms); condensers [capacitors]; electric 
collectors; electric pliers; electric wires, lines and 
cables; accumulator boxes and connection boxes; 
cable identification sheaths for electrical transmission 
lines and cable identification yarns for electrical 
transmission lines; cable ducts; inductors; magnetic 
recording media; semi-conductors; electric and 
electronic apparatus, devices and instruments including 
parts thereof for the production, distribution and supply 
of energy, particularly alternative energy; fuel cells; 
sound recording disks; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; calculating machines; 
extinguishers; electronic, magnetic and optical storage, 
floppy disks, magnetic disks, optical disks; data 
protection apparatus; computer peripherals; current 
inverters; current rectifiers; current converters; electrical 
connection parts; connection sleeves; transistors, 
thyristors, electric diodes; semiconductor power 
elements; transformers [electricity]; resistances, 
electric; distribution panels and cabinets; batteries; 
integrated switching circuits (chips); printed circuit 
boards; computer operating programs; diagnostic 
apparatus (not for medical purposes); remote control 
apparatus; anti-interference devices; memories for 
apparatus for data processing; switching panels and 
consoles; commutators (switches); electric relays; 



internasjonale varemerkeregistreringer 2014.06.23 - nr 26/14

89 
 

modems; ducts [electricity]; connectors for electrical 
transmission lines; electric measuring and regulating 
apparatus in the form of voltage regulators; sensors; 
fuses and electrical safety devices included in this 
class; distribution connection panels; voltmeters; 
counters; electric current switches; dosing and 
measuring apparatus; electric power distribution 
installations; electric and electronic installations for 
(remote) control of automated industrial processes, 
including electronic display boards as well as acoustic 
and optical warning devices, control panels, distribution 
consoles, control cables and buttons; automatic 
steering apparatus for vehicles; installations and 
apparatus for transmitting, switching and controlling 
electric current included in this class, including their 
parts, particularly high, medium and low-voltage 
electrical distribution installations and installations for 
transmitting high-voltage direct current; heavy current 
circuits; aerial cables for heavy currents; electric power 
reactors, transformers and components therefor; 
distribution transformers; solar. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting as well as heating, cooling and 
ventilation, including fans, sanitary installations; 
ventilation and air-conditioning installations; apparatus 
for steam generation, cooking, ventilation and water 
supply; solar collectors; heat pumps; ovens. 

  Klasse 37   Construction, including advice in this field; repair; 
installation work, including advice in this field; servicing, 
commissioning and maintenance as well as installation 
works particularly for industrial installations; installation, 
implementation, maintenance and repair of computer 
hardware and office machines; maintenance of 
computer hardware, particularly computers and 
computer network installations; installation, 
maintenance, repair and noise suppression of 
machines and apparatus and electrical installations; 
installation and maintenance of oil pipelines; 
underwater construction; consulting in connection with 
repairs and installation work; consultancy in any of the 
aforesaid services. 

  Klasse 42   Research in the scientific and industrial field; 
programming for data processing; provision of 
computer programs on data networks, particularly on 
the Internet and the World Wide Web; providing 
technical information concerning the use of computers, 
computer hardware, software, computer databases and 
computer networks; materials testing; services provided 
by an industrial designer; services of a designer for 
packaging; quality control; underwater exploration; raw 
material testing; engineering services relating to 
environmental impact, advice in the field of energy 
saving, providing technical advice in connection with 
energy-saving measures, technical advisors' services in 
the field of energy saving and energy performance; 
computer software design, particularly in the field of 
computer security; network engineers' services 
including computer and network security consulting; 
scientific and industrial research in the field of network 
technology; actualization (update) of software; 
executing of chemical analyses; analyses for the 
exploitation of oil reservoirs; oil prospecting; oil-well 
testing; preparation of analyses for oil reservoir 
exploitation; oil-field surveys; services provided by 
architects; physics research; chemical research; 
physicist services; computer consulting services, 
particularly in the field of technical security; 
reconstitution of computer data; software maintenance; 
computer system analyses; research and development; 
research in the field of machine construction and 
engineering; technical surveys; engineering work 
including advice provided by engineers, particularly 
consultation in the field of technical security; technical 
project studies as well as related consulting; rental of 
computer software and data processing apparatus; 
development of software; services provided by an 
engineer. 

  Klasse 45   Legal services; licensing of intellectual property rights; 
exploitation of patents. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193865 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201402524 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Limited Liability Company Epicentr K, Street 

Bratyslavska, 11, UA-02139 KYIV, Ukraina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Commercial information agencies; administrative 
processing of purchase orders; cost price analysis; 
business management of performing artists; 
auctioneering; accounting; marketing studies; opinion 
polling; psychological testing for the selection of 
personnel; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; telephone answering for 
unavailable subscribers; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; arranging 
newspaper subscriptions for others; business 
management of hotels; demonstration of goods; 
business research; business information; business 
appraisals; business investigations; business inquiries; 
document reproduction; business management 
assistance; marketing research; economic forecasting; 
business efficiency expert services; transcription; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; compilation of information into 
computer databases; compilation of statistics; drawing 
up of statements of accounts; public relations; 
distribution of samples; import-export agencies; 
invoicing; office machines and equipment rental; 
commercial or industrial management assistance; 
advisory services for business management; 
commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; computerized file management; 
business management consultancy; business 
management and organization consultancy; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; personnel recruitment; 
systemization of information into computer databases; 
professional business consultancy; business 
organization consultancy; personnel management 
consultancy; business auditing; advertising through a 
computer network; photocopying; payroll preparation; 
tax preparation; layout services for advertising 
purposes; outsourcing services [business assistance]; 
modelling for advertising or sales promotion; typing; 
writing of publicity texts; word processing; news 
clipping services; updating of advertising material; shop 
window dressing; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; price 
comparison services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
secretarial services; shorthand; sponsorship search; 
employment agencies; publication of publicity texts; 
radio advertising; advertising by mail order; rental of 
advertising space; rental of advertising time on 
communication media; advertising agencies; publicity 
material rental; dissemination of advertising matter; 
publicity columns preparation; advertising; bill-posting; 
direct mail advertising; sales promotion for others; 
television advertising; rental of vending machines; 
rental of photocopying machines; data search in 
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computer files for others. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193873 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201402525 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.19, DE, 

302013037450.9/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-
Strasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193875 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201402526 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.09.16, EM, 012144473 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PJS International SA, 18, Rue de l'Eau, LU-1449 

LUXEMBOURG, Luxembourg 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, distributing, 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 data 
carriers; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; software; fire-extinguishing 
apparatus; in particular: spectacles, sunglasses, 
spectacles, lenses, contact lenses, frames for 
sunglasses and spectacles; covers and cases for 
sunglasses and spectacles, containers for contact 
lenses; chains for spectacles. 

  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, in particular; saddle trees; saddlery, key 

cases (leather), fastenings for saddles, leather shoulder 
straps, alpenstocks, walking sticks, vanity cases, not 
fitted, trunks (luggage), travelling trunks, bags for 
sports, purses, travelling sets (leatherware), bridles 
(harness), briefcases, school satchels (leatherware); 
bands of leather, unworked or semi-worked leather; 
imitation leather, whips, imitation leather; animal skins, 
fur (animal skins), card cases (notecases), haversacks, 
camping bags, beach bags, travelling bags, bags for 
climbers, shopping bags, boxes of leather or leather 
board, suitcases, attaché cases, garment bags for 
travel, rucksacks. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, sports shoes, boots, headgear, 
clothing for men, women and children, jackets, 
greatcoats, blousons, overcoats, trousers, skirts, 
hosiery, sportswear, sports and leisure tracksuits, 
sweatshirts, gloves, ski gloves, belts, sashes for wear, 
hats, trousers, clothing in imitations of leather; leather 
clothing, berets (headgear), caps, overalls, boas 
(necklets), braces, sports shoes, socks, breeches for 
wear, jackets, cowls (clothing), money belts (clothing), 
detachable collars, ear muffs (clothing), raincoats, 
leggings (trousers), sweaters, muffs (clothing), parkas, 
furs (clothing), ponchos, pullovers, ski boots, fur stoles, 
pockets for clothing, tee-shirts, wet suits for water 
skiing, uniforms, visors (headgear), clogs (footwear). 

  Klasse 35   Retailing of the following goods: 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, DVDs and 
other digital recording media, mechanisms for coin-
operated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
software, fire-extinguishing apparatus, in particular 
spectacles, sunglasses, eyeglasses, lenses, contact 
lenses, frames for sunglasses and spectacles, covers 
and cases for sunglasses and eyeglasses, containers 
for contact lenses, spectacles (eyeglasses) chains, 
leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery, in particular, saddle 
trees, saddlery, key cases, fastenings for saddles, 
leather shoulder straps, harness for animals, 
alpenstocks, walking sticks, umbrella sticks, vanity 
cases, not fitted, travelling trunks, bags for sport, 
purses, travelling sets (leatherware), bridles (harness), 
briefcases, school satchels, leather board, girths of 
leather, unworked or semi-worked leather, leather and 
imitations of leather, animal skins, hides, fur-skins, card 
cases (notecases), bags, bags for campers, beach 
bags, travelling bags, bags for climbers, shopping 
bags, boxes of leather or leather board, suitcases, 
attaché cases, garment bags for travel, rucksacks, 
clothing, shoes, sports shoes, boots, headgear, 
clothing for men, women and children, jackets, 
greatcoats, blousons, overcoats, trousers, skirts, 
knitwear, sports clothing, tracksuits and leisurewear, 
sweatshirts, gloves and ski gloves, belts, scarves, hats, 
trousers, clothing of imitation leather, leather clothing, 
berets (headgear), caps, overalls, boas (necklets), 
braces, sports shoes, socks, breeches for wear, 
jackets, cowls (clothing), money belts (clothing), 
detachable collars, ear muffs (clothing), raincoats, 
leggings (trousers), sweaters, muffs (clothing), parkas, 
furs (clothing), ponchos, pullovers, ski boots, fur stoles, 
pockets for clothing, tee-shirts, wet suits for water 
skiing, uniforms, visors (headgear), clogs (footwear). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1193877 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201402527 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.12.09, DK, VA 2013 

03167 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Bird cage. 

(730) Innehaver: 
 Becksöndergaard ApS, Emdrupvej 26 D, 1 tv, DK-2100 

KØBENHAVN Ø, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  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; key rings (trinkets or 
fobs); bracelets; necklaces; earrings; rings (jewellery). 

  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; bags; purses. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, rain boots; rain coats; 
underwear including camisoles and underpants; 
blouses and T-shirts; stockings and tights; nylon 
stockings, cotton and wool stockings; caps (knitted); 
ponchos and vests (knitted); cardigans (knitted); scarfs 
(knitted); gloves (knitted); scarfs, gloves (clothing), 
belts (clothing); sandals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193879 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201402528 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.04.04, EM, 011711082 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yoox SpA, Via Nannetti, 1 , IT-40069 ZOLA PREDOSA 
(BO), Italia 

(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; clothing for pets; umbrella rings; saddle 
trees; saddlery; key cases; fastenings for saddles; 
bandoliers; harness for animals; alpenstocks; walking 
sticks; umbrella sticks; vanity cases, not fitted; trunks 
[luggage]; travelling trunks; bags; sling bags for 
carrying infants; bags for sports; chain mesh purses; 
tool bags of leather, empty; purses; handbags; 
travelling sets [leatherware]; bridles [harness]; 
bridoons; gut for making sausages; straps for soldiers' 
equipment; kid; game bags [hunting accessories]; 
briefcases; school bags; leatherboard; cases, of leather 
or leatherboard; halters; girths of leather; collars for 
animals; horse collars; coverings of skins [furs]; horse 
blankets; leather laces; leather straps; straps of leather 
[saddlery]; harness straps; straps for skates; leather, 
unworked or semi-worked; horseshoes; leather twist; 
moleskin [imitation of leather]; umbrella covers; whips; 
knee-pads for horses; casings, of leather, for springs; 
covers for horse-saddles; pads for horse saddles; 
leather trimmings for furniture; harness fittings; leather 
leads; imitation leather; walking cane handles; umbrella 
handles; suitcase handles; slings for carrying infants; 
pouch baby carriers; cat o' nine tails; chin straps, of 
leather; bits for animals [harness]; muzzles; parasols; 
blinders [harness]; umbrellas; pelts; cattle skins; curried 
skins; chamois leather, other than for cleaning 
purposes; fur; goldbeaters' skin; parts of rubber for 
stirrups; card cases [notecases]; music cases; pocket 
wallets; reins; net bags for shopping; furniture 
coverings of leather; haversacks; nose bags [feed 
bags]; pouches, of leather, for packaging; bags for 
campers; beach bags; travelling bags; bags for 
climbers; shopping bags; wheeled shopping bags; 
boxes of leather or leather board; boxes of vulcanised 
fibre; hat boxes of leather; butts [parts of hides]; 
walking stick seats; riding saddles; stirrups; stirrup 
leathers; umbrella or parasol ribs; frames for umbrellas 
or parasols; handbag frames; traces [harness]; valises; 
suitcases; attaché cases; garment bags for travel; 
valves of leather; backpacks. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; motorists' clothing; cyclists' 
clothing; clothing for gymnastics; dresses; dressing 
gowns; bath robes; non-slipping devices for footwear; 
clothing; bandanas [neckerchiefs]; bibs, not of paper; 
caps [headwear]; berets; underwear; anti-sweat 
underwear; smocks; boas [necklets]; teddies 
[undergarments]; suspenders; studs for football boots; 
corsets [underclothing]; galoshes; skull caps; footwear; 
boots for sports; stockings; sweat-absorbent stockings; 
slippers; socks; breeches for wear; short-sleeve shirts; 
shirts; stuff jackets [clothing]; bodices [lingerie]; hats; 
top hats; paper hats [clothing]; coats; hoods [clothing]; 
hat frames [skeletons]; footmuffs, not electrically 
heated; belts [clothing]; money belts [clothing]; tights; 
shoulder wraps; detachable collars; camisoles; 
headgear for wear; collar protectors; ear muffs 
[clothing]; layettes [clothing]; corselets; suits; beach 
clothes; masquerade costumes; neckties; ascots; 
bathing caps; shower caps; headbands [clothing]; 
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pocket squares; scarfs; fittings of metal for footwear; 
ready-made linings [parts of clothing]; gabardines 
[clothing]; spats; jackets [clothing]; fishing vests; 
garters; skirts; jumper dresses; aprons [clothing]; 
girdles; gloves [clothing]; mittens; ski gloves; welts for 
footwear; waterproof clothing; ready-made clothing; 
paper clothing; knitwear [clothing]; jerseys [clothing]; 
leg warmers; leggings [trousers]; liveries; singlets; 
hosiery; swimsuits; sweaters; muffs [clothing]; 
maniples; pelerines; mantillas; sleep masks; skorts; 
miters [hats]; pants; bathing trunks; vests; babies' pants 
[clothing]; trousers; parkas; pelisses; furs [clothing]; 
shirt yokes; chasubles; pyjamas; cuffs; ponchos; 
pullovers; tips for footwear; stocking suspenders; sock 
suspenders; brassieres; heelpieces for footwear; 
heelpieces for stockings; sandals; bath sandals; saris; 
sarongs; shoes; esparto shoes or sandals; bath 
slippers; gymnastic shoes; beach shoes; football boots; 
sports shoes; ski boots; shawls; sashes for wear; 
underpants; lace boots; wimples; topcoats; 
outerclothing; dress shields; gaiter straps; petticoats; 
slips [undergarments]; shirt fronts; half-boots; boots; fur 
stoles; soles for footwear; inner soles; heels; pockets 
for clothing; tee-shirts; togas; footwear uppers; boot 
uppers; turbans; wet suits for water-skiing; 
combinations [clothing]; uniforms; veils [clothing]; cap 
peaks; cap peaks; wooden shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193887 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201402529 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.15, IS, 1369/2013 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARDITRUST 
(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: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193888 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201402530 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.15, IS, 1370/2013 
(540) Gjengivelse av merket: 

CISPALIX 
(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: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1193889 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201402531 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.15, IS, 1371/2013 
(540) Gjengivelse av merket: 

DAZZACT 
(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: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193892 
(151) Int.reg.dato: 2013.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201402533 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.24, GB, 3007341 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jonathan Hirst, 5 Hanby Close, Fenay Bridge, GB-

HD80FZ HUDDERSFIELD, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Footwear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1193893 
(151) Int.reg.dato: 2013.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201402534 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.02.04, AU, 1538830 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Atlassian Pty Ltd, Level 6, 341 George Street, AU-

NSW2000 SYDNEY, Australia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software distributed online or recorded and 
downloadable, computer programs and recorded 
software distributed online or recorded and 
downloadable; pre-recorded, electronic publications, 
including those sold and distributed online; electronic 
newsletters; instructional materials, accessories, parts 
and fittings for all of the aforesaid goods in this class. 

  Klasse 38   Provision of access to computer databases leasing 
access time to a computer database. 

  Klasse 42   Computer services, namely, hosting and maintaining 
an on-line web site for others to collaboratively develop 
software; hosting an on-line community web site 
featuring a distributed control system for the 
collaborative development of software; consulting 
services in the field of design and development of 
computer software; software application service 
provider; computer software design; installation, 
modification and maintenance of computer software; 
computer system design and analysis; data hosting 
services; data conversion of computer programs and 
data; consultancy services in the field of computers and 
software; providing information and consultancy 
services in respect of the above services, including by 
electronic means via a global computer network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193932 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201402536 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NetOnNet AB, Box 1716, SE-50117  BORÅS, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines and machine tools; machines for household 
use; 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; parts, components and accessories 
(included in this class) for the aforementioned goods. 

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors; parts, components and accessories 
(included in this class) for the aforementioned goods. 

  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, images and writing; 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, computers; computer software; 
fire-extinguishing apparatus; parts, components and 
accessories (included in this class) for the 
aforementioned goods. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; parts, components and 
accessories (included in this class) for the 
aforementioned goods. 

  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; parts, components and accessories 
(included in this class) for the aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193942 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201402538 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.11.06, SE, 2013/07528 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Carlson Hotels Worldwide AB, c/o Advokatfirman Vinge 

KB, PO Box 1703, SE-11187 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 43   Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193943 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201402539 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.11.06, SE, 2013/07529 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carlson Hotels Worldwide AB, c/o Advokatfirman Vinge 
KB, PO Box 1703, SE-11187 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Hotel, bar and restaurant services; services for the 

reservation of rooms. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193944 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201402540 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 
Sektkellereistrasse 5, DE-06632 
FREYBURG/UNSTRUT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral waters and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; de-alcoholized beverages, 
fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193966 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201402543 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.11, DE, 30 2013 035 

886.4/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

DÜSSELDORF, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Preparations for caring, cleaning, tinting, coloring, 

bleaching, fixing, styling and waving of hair. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193981 
(151) Int.reg.dato: 2013.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201402550 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.02.12, US, 85847096 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dish Digital LLC, 9601 S. Meridian Blvd., US-CO80112 
ENGLEWOOD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable movies, series, television programs, 

music, periodicals, and books; computer software for 
processing, transmitting, receiving, compressing 
organizing, manipulating, streaming, playing, reviewing, 
storing, filtering, and reproducing audio, video, image, 
graphics, text, and multimedia data; computer software 
for transmitting digital signals, data, and electronic 
messages via wired and wireless networks; computer 
software for access to the internet and hardware and 
network security; digital video recorders; apparatus for 
controlling access to pay-television services, television 
receivers; satellite receivers; set-top boxes; remote 
controls for home and mobile electronic devices; 
computer hardware for streaming audio, video, image 
and data information to a variety of network devices, 
namely, personal computers, mobile phones, personal 
digital assistants (PDA), audio decoders, and video 
decoders; electronic devices, namely, mobile phones, 
smartphones, tablets, digital media devices, and 
computers; accessories for mobile phones, namely, 
batteries, chargers, electric cigarette lighter adapters, 
hands-free headsets, carrying cases, and belt clips. 

  Klasse 38   Broadcasting, webcasting, streaming, and 
transmission of audio, video, subscription television, 
and video-on-demand content via the Internet and 
electronic communications networks; television 
broadcasting to mobile devices, namely mobile phones, 
smartphones, laptops, and tablets; telecommunication 
services, namely, transmission of voice, data, images, 
graphics, audio, video, and multimedia by means of 
wired and wireless networks; wireless phone and 
messaging services; providing access to a global 
computer network for internet browsing and messaging 
through a mobile device. 

  Klasse 41   Provision of non-downloadable movies and television 
programs via a video-on-demand service; 
entertainment services in the nature of providing 
entertainment content via the Internet and electronic 
communications networks, namely, movies, series, and 
television programs, and clips in the fields of comedy, 
drama, action, variety, adventure, sports, musicals, 
current events, entertainment news, documentaries, 
and animation; providing an online forum for ratings, 
reviews, recommendations, promotional information, 
and scheduling information for movies, series, 
television programs, webcasts, on-demand content, 
events, and activities in the field of entertainment. 

  Klasse 42   Providing temporary use of online non-downloadable 
cloud computing software for uploading, downloading, 
storing, streaming, and viewing movies, series, 
television programs, music, periodicals, and books; 
internet service provider services; cloud storage 
services. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1193982 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201402551 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.26, SE, 2013/04473 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Getswish AB, Dalagatan 7, SE-11123 STOCKHOLM, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Mobile payment services, electronic wallet services, 
financial services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194082 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201402559 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 No Ordinary Designer Label Ltd t/a Ted Baker, The 
Ugly Brown Building, 6a St Pancras Way, GB-NW10TB 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound or images; portable electronic devices; 
apparatus and instruments for transmitting or receiving 
messages; mobile telephones; mobile telephone 
accessories; mobile telephone apparatus; clips for 
mobile telephones; straps for mobile telephones; 
carrying cases for portable electronic devices; carrying 
cases for mobile telephones; leather cases for mobile 
telephones; covers for mobile telephones; mobile 
telephone holders; desktop stands for mobile 
telephones; memory chips, memory cards and 
headphones, all for use with mobile telephones; hands 
free kits for mobile telephones; rechargeable batteries 
and battery chargers for use with mobile telephones; in-
car mobile telephone handset cradles; mobile 
telephone application software; audio equipment; 
radios; radio apparatus; radio receivers; portable 
radios; mobile radios; headphones; headphones for 
use with radios; audio speakers; speakers for radios; 

compact disc players; portable compact disc players; 
MP3 players; portable MP3 players. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194089 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201402562 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.04.16, EM, 011743036 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Grüne Erde Beteiligungs GmbH, Hauptstr. 10, AT-4644 
SCHARNSTEIN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture; beds; bed slats for mattresses; bedding, 

except linen; cupboards; living room cabinets; 
bookcases; wardrobes; wall chests; showcases; racks 
[furniture]; suspended cabinets; sofas, easy-chairs, 
sofa beds; benches; chairs and stools; tables; writing 
desks; cushions; mirrors [looking glasses]; wardrobes; 
coat stands; towel racks; curtain rings, curtain rods; 
picture frames; picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whale bone, shell, amber, mother of pearl, 
meerschaum and substitutes for all of these materials, 
or of plastics. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers; bed covers; bed 
linen; covers for cushions; shower curtains of textile; 
eiderdowns [down coverlets]; curtains of textile; curtain 
holders of textile material; household linen; ticks 
[mattress covers]; mattress covers; upholstery fabrics; 
furniture coverings of textile; mosquito nets; place 
mats, not of paper; door curtains; travelling rugs [lap 
robes]; net curtains; sleeping bags [sheeting]; silk 
[cloth]; quilts; textile material; labels of cloth; towels of 
textile; handkerchiefs of textile; table cloths (not of 
paper); table runners; serviettes of textile; table linen, 
not of paper; cloth; sheets [textile]; oilcloth for use as 
tablecloths; wall hangings of textile; washing mitts. 

  Klasse 35   Retailing, including via the internet, by means of 
teleshopping or catalogue mail order, and wholesaling 
in the fields of: drug-store articles, cosmetics, 
household goods, candles, goods for the health sector, 
tools, goods of metal, DIY articles, garden article, 
hobby requisites, craft supplies, electrical goods, 
electronics goods, sound carriers, data carriers, 
installations for sanitary purposes, vehicles, vehicle 
accessories, clocks and watches, jewellery, musical 
instruments, printed matter, stationery, office requisites, 
bag makers' goods, saddlery, furnishings, furnishing 
accessories, decorative articles, clothing, footwear, 
textile goods, toys, sporting goods, foodstuffs, 
beverages, agricultural products, horticultural products, 
forestry products and luxury foods, alcohol and 
tobacco; advertising; publicity agencies; attracting 
customers and customer care by means of mail 
advertising (mailings); layout services for advertising 
purposes; organisation and arranging of advertising 
events; arranging and conducting of fashion shows for 
advertising and sales promotion purposes; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communications media for 
retail purposes; publication of printed matter (including 
in electronic form), for advertising purposes; publication 
of mail order catalogues; radio advertising; shop 
window dressing; writing of publicity texts; rental of 
advertising space; rental of advertising space on the 
internet; presentations of goods and services; collection 
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of goods, for others, for presentation purposes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194102 
(151) Int.reg.dato: 2014.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201402563 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.08.20, EM, 012077418 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Omya AG, Baslerstrasse 42, CH-4665 OFTRINGEN, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Lime granules for horticultural and agricultural 

purposes; Lime granules for altering soil composition 
and supporting plant growth. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194104 
(151) Int.reg.dato: 2014.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201402564 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.09.12, EM, 012133492 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Genius Entwicklungsgesellschaft mbH, Fontanestraße 
3, DE-15711 KÖNIGS WUSTERHAUSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Fire extinguishing devices, in particular fire 

extinguishing boxes, extinguishing devices for 
pyrotechnics, in particular pyrotechnics extinguishing 
boxes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194105 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201402565 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 RUSSKOE SELO 
(730) Innehaver: 

 Intelligence management LLC, ul. Yuzhnaya, zd. 20, 
Krasnoyarskij kraj, ZATO Zheleznogorsk, RU-662977 
G. ZHELEZNOGORSK, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers), including vodka. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194109 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201402566 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Saturdays Surf LLC, 401 Broadway, 26th Floor, US-
NY10013 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Sunglasses. 
  Klasse 18   Handbags, purses and wallets. 
  Klasse 25   Clothing, namely, t-shirts, collared shirts, sweaters, 

sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, shorts, pants, 
slacks, trousers, swimwear, gloves, scarves, socks, 
and shoes. 

  Klasse 35   Retail and on-line retail store services featuring 
clothing, clothing accessories, personal grooming 
products, coffee, and artwork. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194113 
(151) Int.reg.dato: 2013.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201402567 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2012.11.30, DE, 30 2012 061 

770.0/16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Esselte Leitz GmbH & Co KG, Siemensstrasse 64, DE-
70469  STUTTGART, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Manually operated and electrically operated stapling 

pliers and staplers (office equipment); manually 
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operated and electrically operated hole punches (office 
requisites). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194123 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201402568 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.04.17, EM, 11745478 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, GB-TW89GS 
BRENTFORD, MIDDLESEX, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated toilet preparations, dentifrices, 

mouthwashes and breath fresheners; oral care 
preparations, dental gels, bleaching preparations, tooth 
polishing preparations, tooth whitening preparations 
and accelerators, cosmetic stain removal preparations.

  Klasse 5   Medicated oral care preparations, medicated 
mouthwashes, medicated chewing gum and lozenges 
for dental hygiene. 

  Klasse 10   Dental care apparatus, flexible and disposable dental 
trays. 

  Klasse 21   Toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and 
sponges; holders and applicators thereof. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194126 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201402569 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.03.26, EM, 011690286 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Diabetes Tools Sweden AB, Sveavägen 166, SE-
11346 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software and mobile applications for collecting, 

uploading, processing, analysis and communication of 
information obtained from medical measuring 
instruments for the purpose of monitoring the health of 
people; computer, online and mobile device databases 
compiled from information obtained from medical 
measuring instruments for the purpose of monitoring 
the health of people. 

  Klasse 38   Providing access to databases, web portals and web 
pages with the compilation and presentation of 
information obtained from medical measuring 
instruments for the use within preventive care and care 
of diabetes and diabetes related diseases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194129 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201402570 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.04.04, GB, 3000595 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cut 4 Cloth Ltd, Hornsby House, Wheal Vrose 
Business Park, GB-TR130FG HELSTON CORNWALL, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Articles made of terry towelling; textiles and textile 

goods; bed covers; bedroom textile fabrics; bed linen; 
infants' bed linen; blankets; sheets; quilts; towels; face 
cloths of towelling; face flannels of textile; face towels 
of textile; bath towels; hooded bath towels; hand towels 
of textile; sleeping bags of natural textile material; 
curtains made of textile materials; household textile 
goods; household textile piece goods; textile articles for 
soft furnishings; tablecloths; curtains and pelmets; table 
napkins of textile; diaper changing pads not of paper 
and napkins, made of textile; textiles and textile goods, 
not included other classes. 

  Klasse 25   Clothing, headwear and footwear all for women, 
children and babies; adults' inner and outer clothing; 
childrens' inner and outer clothing; adults' and 
childrens' footwear; adults'and childrens' headgear; all 
being substantially of natural fabrics; maternity wear; 
bibs. 

  Klasse 28   Soft toys; toys, games and playthings; gymnastic and 
sporting articles; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 

  Klasse 35   The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of textile and clothing goods, toys and games, 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods in a retail store, or from a factory based 
retail outlet, or from a brochure or catalogue by mail-
order or by means of telecommunications, or by means 
of electronic communication, including internet 
websites. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194133 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201402571 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.03.22, IT, 

MI2013C003003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the wording CLICS SYSTEM with 

square brackets, all in special script. 
(730) Innehaver: 

 Kiko SrL, Via Giorgio Paglia, 1/D, IT-24122  
BERGAMO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics. 
  Klasse 20   Containers, not of metal, for cosmetics. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194136 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201402572 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.18, EM, 011995685 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Korres SA Natural Products, 3 Drosini and Tatoiou Str., 
GR-14452 METAMORFOSI, Hellas 

(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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194150 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201402573 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.16, ES, 3084035 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists in the designation "PAVIGYM", 

written in special lettering, featured within a circular 
figure, along with a figurative element in the form of a 
stylized human figure line in a gymnastic pose. 

(730) Innehaver: 
 Protective Comfort Group SL, Partida Canastell, 1, 98-

100, Zona Industrial, ES-03690 SAN VICENTE DEL 
RASPEIG, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Flooring and floors not of metal as well as synthetic 

modular floors especially designed for sports centers 
and areas. 

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
floor coverings for use in sports centers and areas. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1194152 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201402574 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 DAR VEKOV 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 DAR VEKOV 
(730) Innehaver: 

 Intelligence management LLC, ul. Yuzhnaya, zd. 20, 
Krasnoyarskij kraj, ZATO Zheleznogorsk, RU-662977 
G. ZHELEZNOGORSK, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
(111) Int.reg.nr: 1194153 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201402575 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 RUSSKAYA DEREVNYA 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 RUSSKAYA DEREVNYA 
(730) Innehaver: 

 Intelligence management LLC, ul. Yuzhnaya, zd. 20, 
Krasnoyarskij kraj, ZATO Zheleznogorsk, RU-662977 
G. ZHELEZNOGORSK, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194157 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201402576 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.09.27, BX, 1275932 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Billionaire Trademarks BV, Silodam 187, NL-1013AS 
AMSTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail services, rendered also on-line, featuring 

perfumery and cosmetics, spectacles, sunglasses, 
cases, frames, lenses and chains for spectacles, 
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apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, computer software, data processing 
equipment and computers, cameras, protective 
helmets, jewellery, imitation jewellery and horological 
instruments, bags, leather and leather articles, 
umbrellas, furniture, mirrors, picture frames, household 
or kitchen utensils and containers (not of precious 
metal or coated therewith), combs and sponges, 
brushes (except paint brushes), glassware, porcelain 
and earthenware, textiles and textile goods, curtains, 
household, table and bed linen, bath linen, clothing, 
footwear, headgear, carpets, rugs, mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing 
floors, wall hangings (non-textile). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194164 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201402577 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 3   Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning 
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol 
products for hair care and hair styling; hair spray; hair 
dyes and bleaching products; hair waving and setting 
products; essential oils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194195 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201402579 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the stylized wording KUVING'S in 

which the apostrophe is represented by a circle. 
(730) Innehaver: 

 NUC Electronics Co Ltd, 280 Nowon-ro, Buk-gu, KR-
702053 DAEGU, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric mixers for household purposes; fruit presses, 

electric, for household purposes; electric grinders for 
household purposes; food blenders, electric, for 
household purposes. 

  Klasse 11   Electric ovens; kitchen ranges (ovens); warming pans; 
electric appliances for making yogurt; gas grills; 
roasters; electric cookers; autoclaves (electric pressure 

cookers); barbecues. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194223 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201402582 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lateltin AG, Im Hölderli 19, CH-8405 WINTERTHUR, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; beverages based on fruit and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194227 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201402583 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.11.26, BX, 1279591 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Johannes Petrus Maria Zoon, Tongerlo 17, NL-5993NS 
MAASBRACHT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery, precious 

stones; horological and chronometric instruments. 
  Klasse 18   Leather and imitations of leather, animal skins, hides; 

trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194251 
(151) Int.reg.dato: 2014.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201402588 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jopen LLC, 14211 Ramona Avenue, US-CA91710 
CHINO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Adult sexual stimulation aids, namely, vibrators. 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2014.06.23 - nr 26/14

100 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194284 
(151) Int.reg.dato: 2013.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201402594 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.25, EM, 011931219 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Platinum Payment Services Limited, 188 West Regent 

Street, GB-G24RU GLASGOW, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; accumulators, electric; adding 
machines; apparatus and installations for the 
production of x-rays, not for medical purposes; 
automated teller machines [ATM]; bar code readers; 
cash registers; calculating machines; central 
processing units [processors]; chips [integrated 
circuits]; computer operating programs, recorded; 
computer programmes [programs], recorded; computer 
programs [downloadable software]; computer software, 
recorded; computers; data processing apparatus; disks, 
magnetic; electronic pocket translators; electronic 
publications, downloadable; electronic tags for goods; 
encoded magnetic cards; integrated circuit cards [smart 
cards]; integrated circuits; intercommunication 
apparatus; interfaces for computers; inverters 
[electricity]; invoicing machines; magnetic data media; 
magnetic encoders; magnetic tape units for computers; 
magnetic tapes; magnetic wires; magnets; 
microprocessors; money counting and sorting 
machines; monitoring apparatus, electric; readers [data 
processing equipment]; scanners [data processing 
equipment]; chip and pin cards; payment cards; credit 
cards; cash cards; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; accounting; 
administrative processing of purchase orders; advisory 
services for business management; book-keeping; 
accounting; business appraisals; business auditing; 
business efficiency expert services; business 

information; business inquiries; business investigations; 
business management and organization consultancy; 
business management assistance; business 
management consultancy; business organization 
consultancy; business research; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; commercial or industrial management 
assistance; compilation of information into computer 
databases; compilation of statistics; computerized file 
management; cost price analysis; data search in 
computer files for others; economic forecasting; 
invoicing; on-line advertising on a computer network; 
procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; professional business 
consultancy; retail services relating to chip and pin 
cards, payment cards, credit cards, cash cards; 
information, advisory and consultancy services relating 
to the aforesaid services. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; banking; brokerage; business liquidation 
services, financial; check [cheque] verification; clearing, 
financial; credit bureaux; credit card services; debit 
card services; electronic funds transfer; exchanging 
money; financial analysis; financial consultancy; 
financial evaluation [insurance, banking, real estate]; 
financial information; financial management; financial 
sponsorship; financing services; fiscal valuations; fund 
investments; home banking; instalment loans; 
insurance brokerage; insurance consultancy; insurance 
information; insurance underwriting; issuance of credit 
cards; issue of tokens of value; issuing of travellers' 
checks [cheques]; loans [financing]; organization of 
collections; provident fund services; safe deposit 
services; savings bank services; securities brokerage; 
stock brokerage services; stock exchange quotations; 
cash and foreign exchange transactions; financial 
database services relating to foreign exchange; 
forecasting of foreign exchange rates; foreign currency 
exchange; foreign exchange bureaux; foreign 
exchange information services; foreign exchange 
market; foreign exchange services; foreign exchange 
transaction; foreign monetary exchange advisory 
services; provision of financial protection against 
foreign exchange risks; provision of pricing information 
about foreign exchange rates; financial transactions 
relating to currency swaps; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid services.

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; delivery of goods; transport brokerage; 
transportation information; transportation logistics; 
accompaniment of travellers; advisory services relating 
to travel; computerised information services relating to 
travel; information services relating to travel; 
information, advisory and consultancy services relating 
to the aforesaid services. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; academies [education]; 
arranging and conducting of conferences; arranging 
and conducting of seminars; arranging and conducting 
of symposiums; arranging and conducting of 
workshops [training]; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; training and education 
relating to financial services; training and education 
relating to currency exchange; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1194285 
(151) Int.reg.dato: 2013.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201402595 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.01.25, DE, 30 2013 013 

710.8/09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Xieon Networks SarL, 7, rue Lou Hemmer, LU-1748 
LUXEMBOURG-FINDEL, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; software for telecommunication 

networks, switch control boxes; fibre optic cables; fibre 
optic couplings, fibre optic panels, fibre optic 
periscopes, fibre optic receptors, fibre optic 
telecommunications apparatus, fibre optic terminals, 
fibre optic viewers (not for medical purposes), fibre 
optical elements, fibre optics, junction sleeves for fibre 
optics, optical fibre cables, optical fibre sensors, optical 
fibre temperature probes, other than for medical use, 
optical transmitters for use with fibre optic cables, 
sheaths for optical fibre cable; telecommunication and 
data networking equipment; networking hardware; 
devices for transporting, switching and aggregating 
voice, data and video communications across multiple 
network infrastructures and communications protocols; 
optical network products; switches, add/drop 
multiplexers, amplifiers, optical transporters, 
optoelectronic transceivers, communications hubs, 
optical waveguides and regenerators; 
telecommunications network hardware and software for 
interconnecting, managing, controlling and operating 
core, enterprise, metropolitan, local and wide area 
networks; optical transport hardware and computer 
software platforms for use in the transmission and 
routing of internet, voice, video and data 
communications; optical network computer operating 
systems; optical link management software application 
suites for use in the transmission and routing of 
internet, voice, video and data communications; 
scientific, optical and signalling apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; optical communication products; 
telecommunications and fibre optics installations, 
apparatus and instruments; telecommunications and 
fibre optics network management apparatus, and 
switching and interconnecting units for use therewith; 
computer hardware; identifying, prioritising and routing 
switches; computer peripherals; digital communication 
network switches; ATM switches; optical fibres, optical 
amplifiers, optical wave guides, optical transmitters and 
optical receivers; multiplexers; apparatus and 
instruments for recordal, storage, processing, analysis, 
transmission, distribution and/or display of data; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 37   Installation and repair of telecommunications networks 
(hardware); installation of integrated radio networks 
(hardware); installation of wireless telecommunications 
equipment and wireless local area networks 
(hardware); installation of communications network 
instruments; installation of computer networks 
(hardware); installation of data network apparatus; 
installation, maintenance and repair of 
telecommunications equipment and network systems; 
information, advice and consultancy in respect of all of 
the aforesaid services. 

  Klasse 38   Telecommunication services; fibre optic 
telecommunications services; consultancy in the field of 
telecommunications; communication of data by means 
of telecommunications; data transmission services over 
telecommunications networks; data transmission and 
reception services via telecommunication means; 
digital network telecommunications services; hire of 

telecommunications installations; internet based 
telecommunication services; electronic communications 
services; providing access to electronic 
communications networks; providing access to 
wideband telecommunication networks; providing 
telecommunication connections to a global computer 
network or databases; provision of telecommunication 
access to databases and the Internet; 
telecommunications, communications, telephone, 
facsimile, telex, message collection and transmission, 
radio paging and electronic mail services; satellite 
communication services; leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use in the 
provision of all the aforementioned services; advisory, 
information and consultancy services relating to all the 
aforementioned services, including online information 
services. 

  Klasse 41   Computer training and conducting courses, classes, 
seminars and workshops for using, maintaining, 
monitoring and controlling software and hardware in the 
field of telecommunications systems; information, 
advice and consultancy in respect of all the aforesaid 
services. 

  Klasse 42   Development and design of software; programming of 
computer software for others; software development 
services, software engineering; software installation, 
software maintenance services, repair, maintenance, 
updating and upgrading of computer software, 
customization of computer software; debugging 
computer software for others; computer software 
installation; computer software integration; computer 
software technical support services, rental of computer 
software, software consulting services; rental of 
computer software; rental of software for 
telecommunication networks; leasing of computer 
software; engineering services; technical and support 
services in the field of network architecture planning; 
industrial analysis and design services for others; 
testing of telecommunication equipment; updating, 
installation and maintenance of computer software for 
interconnecting, managing, controlling and operating 
core, enterprise, metropolitan, local, and wide area 
networks; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware; information, advice and 
consultancy in respect of all the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1194296 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201402597 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Fedone SrL, Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, 6, 

Frazione Solomeo, IT-06073 CORCIANO (PG), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes, namely, bed covers; table covers; face towels 
of textile; towels of textile; bath linen, except clothing; 
household linen; bed linen; table linen, not of paper; 
diapered linen; brocades; calico; canvas for tapestry or 
embroidery; table mats, not of paper; travelling rugs 
(lap robes); curtain holders of textile material; dimity; 
damask; labels of cloth; handkerchiefs of textile; 
pillowcases; mattress covers; loose covers for furniture; 
covers for cushions; pillow shams; linings [textile]; 
flags, not of paper; gauze [cloth]; jersey [fabric]; 
cheviots [cloth]; sheets [textile]; marabouts [cloth]; 
filtering materials of textile; plastic material [substitute 
for fabrics]; textile material; drugget; door curtains; 
furniture coverings of textile; cloth; woollen cloth; table 
runners; taffeta [cloth]; tablecloths, not of paper; 
moleskin [fabric]; hemp cloth; printed calico cloth; 
curtains of textile or plastic; hemp fabric; jute fabric; 
linen cloth; rayon fabric; ramie fabric; silk [cloth]; silk 
fabrics for printing patterns; elastic woven material; 
fabric of imitation animal skins; fibreglass fabrics for 
textile use; knitted fabric; non-woven textile fabrics; 
upholstery fabrics; fabric for footwear; lingerie fabric; 
fabrics for textile use; traced cloth for embroidery; 
chenille fabric; frieze [cloth]; place mats, not of paper; 
serviettes of textile; quilts; tulle; velvet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194315 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201402598 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.28, DE, 30 2013 033 

991.6/07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hans Felder, Wirtstraße 12, DE-83026 ROSENHEIM, 

Tyskland 
Erika Felder, Wirtstraße 12, DE-83026 ROSENHEIM, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Filters [parts of machines or engines]; anti-pollution 

devices for motors and engines; water making 
apparatus. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for transforming, 
regulating and controlling electricity; dosage 
dispensers; electromagnetic coils; anti-interference 
devices [electricity], especially apparatus for reducing 
the detrimental effects of electric smog including the 
detrimental effects of electromagnetic and electrostatic 
fields and ionisations and devices for reducing the 
detrimental effects of electromagnetic fields of radio 
telephones or portable telephones or telephone 
systems; high-frequency apparatus; ionisation 
apparatus, not for the treatment of air; magnets; 
transmitters of electronic signals; photovoltaic 
installations, namely comprising solar modules for 
generation of electricity, current invertors, electronic 
apparatus and instruments for controlling, regulation, 
reading in and monitoring. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, ventilating and water supply; air 
deodorising apparatus; filters [parts of household or 
industrial installations]; air filtering installations, water 
filtering apparatus; ionisation apparatus for the 
treatment of air; water conduits installations; air 
purifying apparatus and machines, especially for 
reducing the detrimental effects of electric smog, 
electromagnetic or electrostatic fields, especially of 
portable telephones or telephone systems as well as of 
ionisations; water purification installations, installations 
for energetic water treatment; gas scrubbing 
installations; filters for drinking water; thermal solar 
collectors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1194339 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201402602 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.16, FR, 13 4 020 181 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 45, place Abel 
Gance, FR-92100 BOULOGNE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic products. 
  Klasse 5   Dermatological products; dermo-cosmetic products for 

skin hygiene and care. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194357 
(151) Int.reg.dato: 2013.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201402607 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.03.27, BX, 1265671 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Koninklijke Douwe Egberts BV, Oosterdoksstraat 80, 

NL-1011DK AMSTERDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Electric machines and apparatus for the preparation 
and distribution of hot and cold beverages; electric 
coffee and teamakers and installations. 

  Klasse 21   Cardboard cups; non-electrical coffee grinders; non-
electrical coffee and tea making apparatus; coffee pots 
and tea pots whether or not with filter (non electric); 
coffee cans and tea cans, whether or not with filter (non 
electric); coffee filters (non electrical) and plastic 
holders for coffee filters; coffee percolators (non 
electric); cafetieres (non electric), coffee sets and tea 
sets; coffee boxes and tea boxes; coffee canisters and 
tea canisters; coffee glasses and tea glasses; holders 
for coffee glasses and tea glasses; coffee cups and tea 
cups, coffee mugs and tea mugs; saucers; tea infusers, 
tea strainers, cream sets; cream cans, sugar pots and 
trays for domestic use; thermos flasks; cups made of 
plastic; drip catchers not made of paper. 

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams; compotes; eggs, milk, milk 
beverages, milk products; edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based 
beverages; coffee and coffee beverages containing 

milk, milk powder, coffee substitutes, cocoa, chocolate, 
cereals, fruits, sugar, herbs or spices or a combination 
of these products; coffee extracts, instant coffee, coffee 
substitutes; tea, tea-based beverages, leaf tea, herbal 
tea other than for medicinal use, tea-extracts, instant 
tea, tea substitutes; tea infusions, infusions; cocoa, 
cocoa-based beverages; chocolate and chocolate 
extracts in powder; granulated or liquid form; sugar, 
rice, tapioca, sago; flour and preparations made from 
cereals, bread, biscuits, cakes; pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast; baking-
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, condiments; 
fruit sauces; spices; herbs for the preparation (making) 
of beverages; mixtures of herbs for the preparation 
(making) of beverages; mixtures mainly consisting of 
herbs with the addition of dried fruits for the preparation 
(making) of beverages; decoctions of herbs, not for 
medical use; ice. 

  Klasse 43   Services for providing food and drinks; temporary 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194362 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201402608 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.08.16, EM, 012072377 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167  
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Tea, fruit teas, flavoured tea. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194364 
(151) Int.reg.dato: 2014.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201402610 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Le Vet BV, Wilgenweg 7, NL-3421TV OUDEWATER, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Veterinary preparations; medicines for veterinary 

purposes; sanitary preparations for veterinary use; 
disinfectants for veterinary use; bacteriological, 
biological, chemical preparations for veterinary 
purposes; enzymes for veterinary purposes; enzymes 
for veterinary purposes; cultures of micro-organisms for 
veterinary purposes; lotions and greases for veterinary 
purposes. 

  Klasse 35   Advertising; business management; public relations; 
marketing; business administration; office functions; 
organisation of trade fairs and exhibitions for 
commercial and advertising purposes. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194369 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201402612 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.30, DK, VA 2013 

01690 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aller Media A/S, Havneholmen 33, DK-1561 
KØBENHAVN V, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic downloadable publications, including 

newspapers, magazines, periodicals and books, all in 
electronic format or distributed online or via multimedia 
network. 

  Klasse 16   Printed matter, including newspapers, journals, 
magazines and books, posters, photographs. 

  Klasse 41   Publishing services, including electronic publishing 
services; publication of newspapers, magazines, 
periodicals and books; club services (entertainment or 
education); book club services (entertainment or 
education); production of television and radio 
programs, including television and radio programs for 
use in data networks; production of films and programs 
stored on video cassettes and DVDs, providing online 
publications, not downloadable. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194372 
(151) Int.reg.dato: 2013.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201402613 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.06, IT, 

TO2013C001362 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Piaggio & C SpA, Viale Rinaldo Piaggio 25, IT-56025 

PONTEDERA (PI), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electric accumulators, acoustic vehicle alarms, electric
batteries, chargers for electric batteries, flashing safety 
lights, helmets, radios, speed checking apparatus for 
vehicles namely speedometers, vehicle breakdown 

warning triangles; safety goggles, face shields, 
protective or safety helmets for motorcyclists; protective 
clothing, namely, safety boots for motorcyclists and 
safety gloves for motorcyclists, fireproof motorcycle 
racing suits for safety purposes; articles of protective 
clothing for wear by motorcyclists for protection against 
accident or injury; sirens, computers, mouse pads; 
computer mice; pen drivers, namely, USB pen drive; 
compact disc featuring motor vehicles including 
software for managing the functioning of motor 
vehicles; mobile phones; covers for mobile phones, 
covers for portable multimedia players, covers for audio 
reproduction devices, covers for palmtops, covers for 
electronic agendas, covers for photographic cameras, 
covers for film cameras; spectacles, spectacle frames, 
lenses, cases, chains and cords for glasses and 
spectacles. 

  Klasse 12   Two, three, four wheeled motor vehicles, their parts 
and accessories; cigarette lighters for land vehicles; 
antitheft alarms for vehicles. 

  Klasse 16   Diaries; notebooks and exercise book; pens; fountain 
pens; rolling pens; pencils; felt pens; writing pens; pen-
holders not of precious metal; adhesive labels; stickers 
and decalcomania transfers; flags made from paper; 
calendars; catalogues in the field of motorcycles and 
motorcycle accessories, paper atlases, brochures 
about travels, lifestyle, and entertainment; booklets 
about travel, lifestyle, entertainment; document folders 
for cards and documents; albums for stamps, stickers, 
coins, and photographs; magazines about travel, 
lifestyle, entertainment; lithographs; photographs; 
newspapers; printed periodicals in the field of travel, 
lifestyle, and entertainment; books in the field of travel, 
lifestyle, and entertainment; photographic prints, 
posters, postcards; erasers; cardboard boxes; 
agendas; note papers; photo albums; greeting cards; 
note pads; passes made of paper being printed tickets; 
envelopes; business cards. 

  Klasse 18   Handbags, travelling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather 
document briefcases, key cases, purses, trunks, suit 
cases, cosmetic bags, sports bags included in this 
class, shoulder bags for ladies, leather shopping bags, 
school bags, garment bags for travel, suit carriers for 
travel, shoe bags for travel, beach bags, backpacks, 
duffel bags, bags for mountain-climbing, satchels, 
vanity cases (not fitted), hides, cases and boxes made 
of leather; side hardbags, tank bags, topcases, 
umbrellas, leather leashes; rucksacks for school. 

  Klasse 25   Motorcyclists clothing, namely trousers, jackets, 
tracksuits, gloves; clothing, namely coats, mantles, 
raincoats, dresses, suits, skirts, jackets, trousers, 
jeans, waistcoats, shirts, T-shirts, blouses, jerseys, 
sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks, 
underwear, corsets, night-gowns, pajamas, bathrobes, 
bathing suits, sun suits, sport jackets, wind-resistant 
jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, scarves, 
shawls, foulards, bandanas, caps, hats, gloves, 
sashes, belts, footwear and footwear for motorcyclists. 

  Klasse 28   Games and playthings, namely, board games, parlour 
games, beech wood rocking horses; model motorbikes 
and model cars for sale in an assembly kit form, toy 
model vehicles, toy collection models reproducing 
motorbikes, automobiles and other vehicles, modular 
structures construction toys and connecting links 
therefor for creating play structures, toy construction 
block kits comprising construction blocks and play 
mats, dolls, dolls' clothing, accessories for dolls, soft 
sculpture toys of felt, toy vehicle trucks, toy real-size 
non operating replicas of motorbikes and automobiles 
for ornament, entertainment and exhibition purposes; 
game puzzles; hand held units for playing video games.

  Klasse 35   The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, excluding the transport thereof, 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods. 

  Klasse 41   Organization of meetings, conferences, conventions, 
exhibitions and fairs for cultural and educational 
purposes; club services; education; providing of 
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training; entertainment; sporting activities. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194385 
(151) Int.reg.dato: 2013.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201402614 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.09, BX, 1271512 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Effectory BV, Singel 126-130, NL-1015AE 
AMSTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific software; software related to sales activities 

and marketing; software containing management 
information; software for the purpose of employee 
surveys and customer surveys, questionnaires, 
analysis, project management, reporting, action-
planning; software related to feedback, dialogue within 
organisations and between organisations and their 
stakeholders. 

  Klasse 35   Business management; drafting of statistics; 
accountancy; trade information; market approach, 
market research and market analysis; business 
organization and economic consulting; marketing and 
marketing information; data processing; database 
management; commercial analysis; employee and 
customer research; project management, analysis and 
reporting of employee and customer research, as well 
as the consultation and guidance of organisations in 
the process of implementing improvements and action 
plans ; producing and publishing of national and 
international benchmarks in the field of customer 
experience and employees experience; publishing 
insights related to customer experience and employees 
experience, marketing, organization development, 
strategy and HR management. 

  Klasse 42   Scientific and technological services; design and 
development of software; development of software 
related to all forms of customer and employee 
feedback, as well as the project management, analysis, 
reporting and action-planning thereof; software 
development related to other types of dialogue between 
organisations and their stakeholders; software 
development for the purpose of producing and 
publishing benchmarks; programming related to 
electronic data processing; software development for 
the purpose of marketing and sales activities. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194397 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201402615 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.04.30, IS, 1285/2013 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLORTACTAN 
(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: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194408 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201402616 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.04, IS, 1885/2013 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELMIVASIN 
(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: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194415 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201402618 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.10.04, CZ, 508088 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Progast spol sro, Dukelské námestí 30/6, CZ-69301 

HUSTOPECE, Den tsjekkiske republikk 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical for producing food products. 
  Klasse 29   Meat, fish, poultry, game, meat extracts, fruits and 

vegetables - preserved, conserved, dried, jelly, eggs, 
milk and milk products, oil and edible fats. 

  Klasse 30   Cereals, flour, coffee, tea, cocoa, ice, salt, tapioca, 
honey, golden syrup, yeast, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices. 

  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products, grains, 
soya bean meal for animal consumption, live animals, 
fresh fruits and vegetables, seeds, animal feed, plants 
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and malt, cereals unprocessed. 
  Klasse 32   Beer and non-alcoholic beverages. 
  Klasse 35   Business intermediary services with the above-

mentioned products in classes 1, 29, 30, 31 and 32. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194417 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201402619 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.16, GB, 

00003006242 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oceanfoil Ltd, No.1 Cornhill, GB-EC3V3ND LONDON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Aerofoils for ships boats and other water vehicles; 

control apparatus and instruments for the aforesaid 
goods and for rigid sails, sails made of glass and/or 
carbon fibre; parts and fittings for the aforesaid. 

  Klasse 22   Rigid sails for ships, boats and other water vehicles; 
sails made of glass and/or carbon fibre; parts and 
fittings for the aforesaid. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194453 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201402625 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Colours green, red and orange are claimed as a 

feature of the mark; the mark consists of the inscription 
"spectrum LED Your source of light", where inscription 
"LED" is made in large red letters, and other letters are 
green; the inscription "Your source of light" is placed 
under the inscription "spectrum LED"; on the left side of 
the inscription "spectrum LED" there is a fancy drawing 
consist of many orange circles of different diameters; 
additionally, under the inscription "LED" there is an 
arched green line. 

(730) Innehaver: 
 Wojnarowscy Spólka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia, ul. Gospodarcza 16, PL-40432 
KATOWICE, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Projector lamps; electric lamps; luminous tubes for 

lighting; lamps; light emitting diodes (LED) lamps; 
street lamps; discharge tubes, electric, for lighting; 
lighting apparatus and installations; lighting apparatus 
and installations with light emitting diodes (LED); ceiling 
lights; light bulbs; light emitting diodes (LED) light 

bulbs; light bulbs, electric; electric light bulbs with light 
emitting diodes (LED). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194456 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201402626 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vural Iltar, Modecenterstr. 22A/B3/EG 105, AT-1030 

WIEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194458 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201402627 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.05, DE, 30 2013 035 

106.1/03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Winter Holding GmbH & Co KG, Heidelberger Strasse 
9-11, DE-69226  NUSSLOCH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions. 
  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 

these materials and not included in other classes; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1194468 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201402631 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.06 
(300) Søknadsprioritet: 2013.06.13, FR, 13 4 012 241 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic and make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194483 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201402756 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.16, EM, 011821147 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JT International SA, Rue de la Gabelle 1, CH-1211 
GENEVE 26, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 

smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, 
cigarillos; tobacco sold in pods; substances for smoking 
sold separately or blended with tobacco, none being for 
medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles 
included in this class; cigarette papers, cigarette tubes 
and matches; electronic cigarettes; electronic cigarette 
liquids; electronic smoking apparatus; cases for 
electronic cigarettes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194490 
(151) Int.reg.dato: 2014.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201402757 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2013.10.22, CH, 650399 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Philip Morris Brands SarL, Quai Jeanrenaud 3, CH-

2000 NEUCHÂTEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 34   Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, lighters; matches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194491 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201402758 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2013.08.14, DE, 30 2013 046 

363.3/05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, DE-55218 
INGELHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1194497 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201402759 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.03, CH, 650328 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 David AG, Hauptstrasse 154, CH-9434 AU, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Food supplements. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194504 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201402760 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.07, CH, 653518 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194509 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201402761 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2013.04.17, US, 85907167 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of tapered waves. 

(730) Innehaver: 
 Sonendo Inc, 26061 Merit Circle, Suite 101, US-

CA92653 LAGUNA HILLS, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Dental instruments for use in endodontic therapy. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194514 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201402763 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.06, CH, 653586 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 
CH-4058 BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Products for destroying vermin; fungicides, herbicides, 

insecticides. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1194517 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201402764 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.06, CH, 653588 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 
CH-4058 BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Products for destroying vermin; fungicides, herbicides, 

insecticides. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194518 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201402765 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.06, CH, 653587 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 
CH-4058 BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Products for destroying vermin; fungicides, herbicides, 

insecticides. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194525 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201402767 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.03, EM, 012475299 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsung Electronics Co Ltd, 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, KR- GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile telephones; portable computers; tablet 

computers; portable media players; computer 
application software for mobile phones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194526 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201402768 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.03, EM, 012475315 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsung Electronics Co Ltd, 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu Suwon-si, KR-443-742 GYEONGGI-DO, 
Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile telephones; portable computers; tablet 

computers; portable media players; computer 
application software for mobile phones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194527 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201402769 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2013.07.15, EM, 011983822 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsung Electronics Co Ltd, 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, KR- GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile telephones; portable computers; tablet 

computers; portable media players; computer 
application software for mobile phones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1194533 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201402772 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.14, EM, 012499265 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Makhteshim-Agan Holland BV, Arnhemseweg 87, NL-

3832GK  LEUSDEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pesticides; herbicides; insecticides; fungicides; 
nematicides; parasiticides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194534 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201402773 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.14, EM, 012499117 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Makhteshim-Agan Holland BV, Arnhemseweg 87, NL-

3832GK  LEUSDEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; manures; plant growth regulators. 

  Klasse 5   Pesticides; herbicides; insecticides; fungicides; 
nematicides; parasiticides. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194535 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201402774 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.14, EM, 012499364 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Makhteshim-Agan Holland BV, Arnhemseweg 87, NL-

3832GK  LEUSDEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pesticides; herbicides; insecticides; fungicides; 
nematicides; parasiticides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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(111) Int.reg.nr: 1194536 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201402775 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.14, EM, 012499422 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Makhteshim-Agan Holland BV, Arnhemseweg 87, NL-

3832GK  LEUSDEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pesticides; herbicides; insecticides; fungicides; 
nematicides; parasiticides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194549 
(151) Int.reg.dato: 2014.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201402779 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aigle International SA, 17, rue Saint-Denis, FR-92100  
BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194555 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201402780 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KSIN Luxembourg II SarL, 1, rue des Glacis, LU-1628 
LUXEMBOURG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Sewing machines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1194579 
(151) Int.reg.dato: 2013.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201402785 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 

salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning 
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol 
products for hair care and hair styling; hair spray; hair 
dyes and bleaching products; hair waving and setting 
products; essential oils; all these goods are of French 
origin or made in France. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2014.06.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2014.06.23 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 276461 
(151) Reg.dato.: 2014.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.06.02 

(210) Søknadsnr.: 201406324 
(220) Inndato: 2014.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nina Josefine Halsne, Karjolveien 22, 3531 
KROKKLEIVA 
Else Merethe Strand, Konvallveien 20, 1338 SANDVIKA 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 
(111) Reg.nr.: 1116022 
(210) Søknadsnr.: 201205680 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2012.10.15 - nr 42/12 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
 7 Compressors for refrigerators and freezers; 

dishwashing machines; washing machines (laundry); 
vacuum cleaners; injection plastic moulding machines 
and auxiliary equipment therefor including drying 
devices, mixers, devices for material delivery, devices 
for finished products transporting; devices and 
conveyors for plastic crushing; conveyor lines for 
moulding porcelain and faience products; conveyor 
lines for working edges of porcelain or faience 
products; drying equipment and vacuum crushers used 
in the production of porcelain or faience; transporting 
systems, chain conveyors, roller conveyors, elevators 
for continuous operation; automated machines for 
warehousing; cutting tools (parts of machines).  
11 Refrigerators and freezers with compressors; 
thermoelectric refrigeration units; showcase 
refrigerators; cookers; cooker hob panels; electric 
kettles.  
37 Household and kitchen appliances repair; repair and 
modernization of metal-cutting, press-forging, transport 
and lifting, woodworking equipment; plastering, interior 
and exterior painting, wallpapering; masonry, roofing 
services; rebuilding machines that have been worn or 
partially destroyed. 

(730) Innehaver: 
 Zakrytoe aktsionernoe obshestvo Atlant, 61, 

Pobeditelei Av., BY-220035 MINSK, Hviterussland 
 Innsiger: 
 ATLANTIC Société Francaise de Développement 

Thermique, SA, 44, Bd. des Etats-Unis, FR-85000  LA 
ROCHE-SUR-YON, Frankrike 

 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.01.15 
 Resultat: 
 Den internasjonale registreringen er delvis opphevet 

etter innsigelse. Den internasjonale registreringen er 
opphevet for ” boilers, other than parts of machines” i 
klasse 11 og ”heating equipment installation and repair; 
electric appliance installation and repair” i klasse 37 . 
Den internasjonale registreringen er opprettholdt for de 
øvrige varene og tjenestene. Avgjørelsen ble endelig 
2014.04.24. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1116023 
(210) Søknadsnr.: 201205682 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2012.10.15 - nr 42/12 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
 7 Compressors for refrigerators and freezers; 

dishwashing machines; washing machines (laundry); 
vacuum cleaners; injection plastic moulding machines 
and parts thereof including drying devices, mixers, 
devices for material delivery, devices for finished 
products transporting; devices and conveyor for plastic 
crushing; conveyor lines for moulding porcelain and 
faience products; conveyor lines for working edges of 
porcelain or faience products; drying equipment and 
vacuum crushers used in the production of porcelain or 
faience; transporting systems, chain conveyors, roller 
conveyors, elevators for continuous operation; 
automated machines for warehousing; cutting tools 
(parts of machines).  
11 Refrigerators and freezers with compressors; 
thermoelectric refrigeration units; showcase 
refrigerators; cookers; cooker hob panels; electric 
kettles.  
37 Household and kitchen appliances repair; repair and 
modernization of metal-cutting, press-forging, transport 
and lifting, woodworking equipment; plastering, interior 
and exterior painting, wallpapering; masonry, roofing 
services; rebuilding machines that have been worn or 
partially destroyed. 

(730) Innehaver: 
 Zakrytoe aktsionernoe obshestvo Atlant, 61, 

Pobeditelei Av., BY-220035 MINSK, Hviterussland 
 Innsiger: 
 ATLANTIC Société Francaise de Développement 

Thermique, SA, 44, Bd. des Etats-Unis, FR-85000  LA 
ROCHE-SUR-YON, Frankrike 

 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.01.15 
 Resultat: 
 Den internasjonale registreringen er delvis opphevet 

etter innsigelse. Den internasjonale registreringen er 
opphevet for ” boilers, other than parts of machines” i 
klasse 11 og ”heating equipment installation and repair; 
electric appliance installation and repair” i klasse 37 . 
Den internasjonale registreringen er opprettholdt for de 
øvrige varene og tjenestene. Avgjørelsen ble endelig 
2014.04.24. 
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(111) Reg.nr.: 272150 
(210) Søknadsnr.: 201300274 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2013.09.16 - nr 52/13 

(540) Gjengivelse av merket 

BLENDEX 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 6   Persienner av metall for utendørs bruk, faste 
skjermer av metall, skjermer av metall for utendørs 
bruk, rullegardin av metall for utendørs bruk. 

  Klasse 19   Persienner for utendørs bruk, ikke av metall eller 
tekstiler.   

  Klasse 20   Innendørs persienner, persienner av papir, 
persienner av tekstil, persienner av tre, persienner for 
innendørs bruk, trinser for persienner av plast. 

  Klasse 22   Markiser av syntetiske materialer, markiser av 
tekstiler. 

  Klasse 24   Skjermer av syntetisk materiale for utendørs bruk. 
(730) Innehaver: 

 Blendex AS, Skårersletta 45, 1473 LØRENSKOG, 
Norge 

 Innsiger: 
 Blendex A/S, Lejrvej 13, DK-3500 VÆRLØSE, 

Danmark 
 Innsigers fullmektig: 
 Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2013.12.09 
 Resultat: 
 Innehaver har begjært merket slettet. Slettelsen av 

det registrerte merket er gjennomført og kunngjort. 
Innsigelsessaken er hevet. 
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Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda 
 
 
(111) Reg.nr.: 257062 
(210) Søknadsnr.: 201003470 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2010.10.18 - nr. 42/10 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 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; alle de foran nevnte varer med India som 
opprinnelsesland.  

(730) Innehaver: 
 Ramco Norge/Ahmed Jalil Bilal , Kongshavnveien 26, 

0193, OSLO, NO 
 Kravstiller: 
 P K Overseas Pvt Ltd , 18/20, W.E.A. Arya Samaj 

Road, 11005, KAROL BAGH, NEW DELHI, IN
 Kravstillers fullmektig:
 Oslo Patentkontor AS , Postboks 7007 Majorstua , 

0306, OSLO, NO 
 Krav om administrativ overprøving innkommet: 
 2012.08.22 
 Patentstyrets avgjørelse etter krav om administrativ 

overprøving (2013.01.04): 
 Registreringen settes til side som ugyldig for ”ris, tapioka, 

sago; næringsmidler for korn” i klasse 30, jf. 
varemerkeloven § 35. 
Registreringen opprettholdes for de øvrige varene i klasse 
30, jf. varemerkeloven § 35. 

 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2013.03.04 

 Klagenemdas avgjørelse (2014.03.04): 
 Registreringen opprettholdes. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krav om administrativ overprøving av registrering av 
foretaksnavn
Krav nummer: 2011033 
Kravstiller:  
Nordan Gruppen AS , Stasjonsveien 46, 4460, MOI, NO
Kravstillers fullmektig: 
Kluge Advokatfirma DA , Postboks 394 Sentrum, 5805, 
BERGEN, NO
Registreringsinnehaver: 
Nordan Trading AS , Torvbeen 10, 4033, STAVANGER, NO
Registreringsinnehavers fullmektig: 
Advokatfirma Helliesen Kvernberg AS , Postboks 185 Sentrum, 
4001, STAVANGER, NO
Patentstyrets beslutning av 2012.06.29: 
Registreringen av foretaksnavnet NORDAN-TRADING AS er 
ikke i strid med foretaksnavneloven 
§ 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas ikke til 
følge. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2012.08.27
Klagenemndas avgjørelse av 2013.12.16: 
Patentstyrets avgjørelse oppheves, og registreringen av 
foretaksnavnet NORDANTRADING INTERNATIONAL AS, 
organisasjonsnummer 992 048 204, oppheves. 
 
 
 
Krav om administrativ overprøving av registrering av 
foretaksnavn
Krav nummer: 2012008 
Kravstiller:  
Appear TV AS , Postboks 8 Lilleaker, 0216, OSLO, NO
Registreringsinnehaver: 
Appear AS , v/Terje Rystad Tollefsen, Postboks 1779, 0122, 
OSLO, NO
Patentstyrets beslutning av 2012.08.15: 
Registreringen av foretaksnavnet APPEAR AS er i strid med 
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ 
overprøving tas til følge. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2012.10.14
Klagenemndas avgjørelse av 2013.12.13: 
Patentstyrets avgjørelse stadfestes og registreringen av 
foretaksnavnet APPEAR AS, 
organisasjonsnummer 997 882 032 oppheves. 
 
 
 
Krav om administrativ overprøving av registrering av 
foretaksnavn
Krav nummer: 2012015 
Kravstiller:  
Jensens Biffhus AS , Holmensg 3, 0250, OSLO, NO
Kravstillers fullmektig: 
Zacco Advokater AS , Postboks 1929 Vika, 0125, OSLO, NO
Registreringsinnehaver: 
Jensens Bøfhus Norge AS , Torggata 10, 0181, OSLO, NO
Registreringsinnehavers fullmektig: 
Advokatfirmaet Grette DA , Postboks 1397 Vika, 0114, OSLO, 
NO
Patentstyrets beslutning av 2012.11.14: 
Registreringen av foretaksnavnet JENSENS BØFHUS NORGE 
AS er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 og kravet om 
administrativ overprøving tas til følge. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2013.01.11
Klagenemndas avgjørelse av 2013.08.26: 
Klagesaken avvises.
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0700271 
(210) Søknadsnr.: 199810179 
(151) Reg.dato: 1998.04.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.04.14 

(220) Inndato: 1998.11.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUECHUA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Decathlon, 4 Boulevard de Mons, PB 299, FR-59665 

VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images; data processing apparatus; 
amplifiers; head-cleaning tapes; videotapes, audio and 
video compact disks, optical disks, optical compact 
disks, floppy disks, magnetic data media and optical 
data media except for any of these goods relating to 
Quechua language, culture and people; disk changers 
(computer equipment); projection screens; magnetic 
encoders; sound recording apparatus; sound recording 
carriers; printers for use with computers; printed 
circuits; intercommunication apparatus; interfaces for 
computers; apparatus for games adapted for use with 
television receivers only; lasers, not for medical 
purposes; readers (for computer technology); optical 
character readers; audio and video receivers; computer 
mice; sound cards, video cards, scanners (for non-
medical use); protection devices, for personal use 
against accidents, nets for protection against accidents, 
electric apparatus for remote ignition, sighting 
telescopes for firearms; apparatus and instruments for 
astronomy; electric devices for attracting and killing 
insects, scales, luminous beacons, barometers, 
altimeters; marking and signaling buoys, directional 
compasses, fog signals, protective helmets, swimming 
and life-saving belts, dog whistles, diving suits, gloves 
and masks; pedometers, teeth protectors, spectacles 
(optics), mountaineering sunglasses, spectacle cases, 
extinguishers; bullet-proof vests, safety restraints; 
hydrometers, hygrometers, automatic and coinoperated 
amusement machines, binoculars, optical lamps, 
batteries for pocket lamps, rules (measuring 
instruments), breathing apparatus for underwater 
swimming, navigational instruments, observation 
instruments, lightning conductors, photographic 
apparatus, life-saving rafts, speedometers, revolution 
counters. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying ventilating, water supply 
and sanitary purposes; lamps; gas lamps; pocket 
searchlights; cooking rings; air reheaters. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather; animal skins; goods of 
leather or imitation leather (excluding cases adapted to 
the products they are intended to contain, gloves and 
belts); hand and travel bags; harness articles; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips and saddlery; purses, satchels, pocket wallets, 
briefcases, key cases (leatherwear); school bags, 
school satchels, attaché cases, purses, not of precious 
metal, briefcases (leatherwear), beach bags, bags for 
climbers; mountaineering sticks; saddle trees and 
straps; bridles (harness); bags for campers; game 
bags; collars, saddle covers, halters, all the 
aforementioned items intended for horses; straps for 
skates; sling bags for carrying infants; shoulder bags; 
harness for animals; bits for animals (riding tack); 

rucksacks; sport bags. 
  Klasse 20   Furniture, camping furniture, mirrors, frames, display 

boards, cabinets, drinking straws, bedding (except 
linen), sleeping bags for camping, garment covers 
(storage), non-metallic identity and registration plates, 
non-metallic locks for vehicles, infant walkers. 

  Klasse 21   Kitchen utensils; containers for household or kitchen 
use; plates, not of precious metal; mugs not of precious 
metal, drinking flasks for travelers, non-electrical coffee 
makers, combs and sponges, brushes (except 
paintbrushes); brush-making materials; steel wool; 
unworked or semi-worked glass (excluding building 
glass); tableware of glass, porcelain or crockery, ice 
boxes, vacuum bottles. 

  Klasse 22   Ropes (neither made of rubber), nor intended as 
strings for rackets or musical instruments), strings, 
fishing nets, nets for camouflage, awnings, tarpaulins 
(neither as safety tarpaulins, nor as pushchair covers), 
sails (rig), padding and stuffing materials (except for 
rubber or plastics); raw fibrous textile materials. 

  Klasse 25   Ready-made clothing for men, women and children; 
knitwear and hosiery, lingerie, underwear, robes, bath 
robes, bathing suits, bathing caps; bath sandals and 
slippers; pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, 
frocks and dresses, trousers, jackets, coats, shirts, 
layettes, neckties, anoraks, ski overalls, wet suits for 
water skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, shoes 
(except for orthopedic shoes), slippers, boots; sports, 
beach and ski footwear; sportswear (except diving 
gear); climbing and hiking clothing, hunting clothing. 

  Klasse 28   Games, except for any of these goods relating to 
Quechua language, culture or people; toys, play 
balloons; gymnastic and sporting articles (except 
clothing, shoes, mats); skating boots with skates 
attached; boxing gloves; delta wings; archery 
implements; bows for archery; bobsleighs; kites; kite 
reels; strings for rackets; guts for rackets; rackets, balls 
for games; fishing tackle; sailboards; surf boards 
without automotive power; boards used in the practice 
of water sports; breathing tubes; balls, nets for sports; 
golf clubs, skis, water-skis, edges of skis, ski bindings; 
fishing rods and fishing accessories, namely reels, 
lines, bite indicators, hooks, bait and lures, weights and 
dumb-bells; bows; crossbows and arrows; harpoon 
guns (sports articles); flippers for swimming; swimming 
pools (sports or play articles); slides for swimming 
pools; skateboards; jokes and conjuring tricks; swings; 
billiards and billiard balls, billiard cues; stationary 
exercise bicycles; chest expanders (exercisers); 
fencing weapons; hockey sticks; skittles and balls; 
bowling balls; physical rehabilitation apparatus 
(gymnastic apparatus); abdominal boards (gymnastic 
apparatus); tables for table tennis; theatrical masks; 
sleighs (sport articles); scooters; decoration for 
Christmas trees (except lighting articles and 
sweetmeats); climbing chalk. 

  Klasse 41   Education, educational institutions, correspondence 
courses except for any of these services relating to 
Quechua language, culture and people; training; 
entertainment; amusement parks; providing casino 
facilities (gambling); health club services (physical 
fitness); physical education; discotheque services; 
providing sports facilities; sporting and cultural 
activities; organization of sports events; publication of 
books, magazines, sound recordings; book loaning 
except for any of these goods relating to Quechua 
language, culture and people; animal training; show 
and film production; performing arts agencies; rental of 
films videotape recorders, television sets, videotapes, 
sound recordings, cinematographic projection 
apparatus and theater sets; arranging for competitions 
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in the field of education or entertainment; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; information on educational or entertainment 
events, providing movie theatre facilities; movie 
studios; production of radio and television programs; 
recording studio services; ski rental. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 0834084 
(210) Søknadsnr.: 200411749 
(151) Reg.dato: 2004.05.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.05.19 

(220) Inndato: 2004.11.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Partitor SAS, 9 rue du Faubourg Saint Honoré, FR-

75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Beers; mineral water and other non-alcoholic 
beverages made of grape juices, including all 
preparations for making beverages (excluding those 
made of coffee, tea, cocoa and milk beverages). 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1073228 
(210) Søknadsnr.: 201104850 
(151) Reg.dato: 2011.03.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.03.29 

(220) Inndato: 2011.04.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOOMIN 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Moomin Characters OY Ltd, Salmisaarenranta 7M, FI-

00180 HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Ny 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. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1075364 
(210) Søknadsnr.: 201105845 
(151) Reg.dato: 2010.03.31 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.03.31 

(220) Inndato: 2011.05.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC Promex SA, Str. Industriei nr. 17, RO-810391 

BRAILA, Romania 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Raw and semi-finished common metals, including 
their alloys, metal tanks, metal structures for industrial 
buildings, forgings blocks and rods of alloy steels, parts 
and cast ingots of alloy and normal steels, metal 
pipelines for introducing gas pressure. 

  Klasse 7   Working, machinery for forging and forming of metal, 
presses, hammers, conveyors for rolling mill lines, 
stands and plants of rolling mills for pipes, hot and cold 
rolling lines mills and auxiliary equipment for them, 
vacuum press for making bricks, tiles and baked clay, 
crushers and mixers for clay, gearboxes, machines and 
equipment for building and construction roads, wheeled 
and crawler excavators, hold equipments, coke 
processing plants, plants for ores agglomeration, saw 
mills for cutting stone, machines for pushing ingots, 
mechanisms for handling covers, transferring to bucket 
mixer, shears for cutting blooms, hydraulic motors and 
hydraulic equipment, hydraulic and electrical draglines.

  Klasse 11   Dryers for clay and clinker (slag). 
  Klasse 12   Wagons (lorries) for metallurgy of iron, axles for 

railway carriages, powered and non powered trucks, 
crawler and pneumatic tires hydraulic cranes, tractor 
scrapers. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1185469 
(210) Søknadsnr.: 201315142 
(151) Reg.dato: 2013.07.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.07.24 

(220) Inndato: 2013.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEOMAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, DE-40789 

MONHEIM, Tyskland 
(511) Ny 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; impregnator. 

  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; paint restorer; 
preparations for restoring, rejuvenating and sealing; 
build-up removers; top-coat removers. 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps (not for personal use); instant 
cleaners; bioactive cleaners; one-shot cleaners; pore 
fillers; mould removers; spot removers, all purpose 
cleaners; foam detergents; anti slip detergents; mark 
removers; disinfecting detergents; delimers; detergents 
for antistatic treatment; paint strippers. 



begrensing av varer og tjenester for int.merker 2014.06.23 - nr 26/14

118 
 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; food for 
babies; dietary supplements for animals; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1186804 
(210) Søknadsnr.: 201315507 
(151) Reg.dato: 2013.11.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.11.12 

(220) Inndato: 2013.12.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

INBREEZA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments, excluding 
products for diagnosis and treatment of diabetes. 

  Klasse 44   Medical services, namely medical information 
provided to patients and health care professionals, 
excluding information relating to the diagnosis and 
treatment of diabetes. 
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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.: 201314630 
(730) Søker: 
 Digital Garden AS, Ørsnesalleen 17, 3120 NØTTERØY, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 

0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.05.27 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201404241 
(730) Søker: 
 Scandinavian Transistor AS, Astridsvei 9, 2819 GJØVIK, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 117055 
(210) Søknadsnr.: 19822028 
(730) Innehaver: 
 Exide Technologies AS, Moloveien 3, 3187 HORTEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 117405 
(210) Søknadsnr.: 19831014 
(730) Innehaver: 
 Magyaróvári Timföld és Mükorund Zártkörüen Müködö 

Részvénytársaság, Timföldgyári u.9-13, HU-9200 
MONSONMAGYARÓVÁR, Ungarn 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 117824 
(210) Søknadsnr.: 19812525 
(730) Innehaver: 
 Mistral International BV, Industrieweg 4A, NL-7641AT 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 118339 
(210) Søknadsnr.: 19831204 
(730) Innehaver: 
 Jantzen Apparel, LLC, 3000 NW 107th Avenue, US-

FL33172 MIAMI, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 119472 
(210) Søknadsnr.: 19791695 
(730) Innehaver: 
 The Armor All/STP Products Co, 44 Old Ridgebury Road, 

US-CT06810 DANBURY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 161512 
(210) Søknadsnr.: 19930299 
(730) Innehaver: 
 Sped Log AS, Verkseier Furulundsvei 49, 0668 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 161777 
(210) Søknadsnr.: 19925627 
(730) Innehaver: 
 Young Chang Co Ltd, 196, Bongsoo-daero, Seo-ku, KR- 

INCHEON, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 162986 
(210) Søknadsnr.: 19931551 
(730) Innehaver: 
 Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee , DE-51373 

LEVERKUSEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.11 
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(111) Reg.nr.: 163999 
(210) Søknadsnr.: 19931762 
(730) Innehaver: 
 Syngenta Limited, Syngenta European Regional Centre, 

Priestley Road, Surrey Research Park, GB-GU27YH 
GUILDFORD, SURREY, Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 166042 
(210) Søknadsnr.: 19933084 
(730) Innehaver: 
 Homer TLC Inc, 1007 Orange Street, Nemours Building, 

Suite 1424, US-DE19081 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170517 
(210) Søknadsnr.: 19942589 
(730) Innehaver: 
 Newlat GmbH, Oberwerder Damm 11-21, DE-20539 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 175600 
(210) Søknadsnr.: 19932322 
(730) Innehaver: 
 John Deere Forestry OY, Lokomonkatu 21, FI-33100 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190233 
(210) Søknadsnr.: 19977593 
(730) Innehaver: 
 Buer AS, Trippestadveien 44, 1814 ASKIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 

0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193925 
(210) Søknadsnr.: 19972115 
(730) Innehaver: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 196672 
(210) Søknadsnr.: 19972114 
(730) Innehaver: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 207867 
(210) Søknadsnr.: 200010020 
(730) Innehaver: 
 Industries RAD Inc, 9095, 25th Avenue, Saint Georges de 

Beauce, CA-G6A 1A1 QUEBEC, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210520 
(210) Søknadsnr.: 200101314 
(730) Innehaver: 
 Unilon OY, Heikkiläntie 7A, FI-00210 HELSINFORS, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 213837 
(210) Søknadsnr.: 200110367 
(730) Innehaver: 
 EUROMILJØ AS, Slimeveien 2 B, 1277 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 216381 
(210) Søknadsnr.: 200203996 
(730) Innehaver: 
 Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen, 

0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 219180 
(210) Søknadsnr.: 200207944 
(730) Innehaver: 
 Digital Garden AS, Ørsnesalleen 17, 3120 NØTTERØY, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 

0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.05.27 
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(111) Reg.nr.: 223371 
(210) Søknadsnr.: 200010019 
(730) Innehaver: 
 Industries RAD Inc, 9095, 25th Avenue, Saint Georges de 

Beauce, CA-G6A 1A1 QUEBEC, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223425 
(210) Søknadsnr.: 200307889 
(730) Innehaver: 
 Jon-Terje Lepsøy, Breistølsveien 11, 5034 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.05.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223509 
(210) Søknadsnr.: 200307660 
(730) Innehaver: 
 Offitec AS, strømsveien 230, 0668 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 229818 
(210) Søknadsnr.: 200501145 
(730) Innehaver: 
 Agel Enterprises Inc, 768 West 1200 North, US-UT84663 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230045 
(210) Søknadsnr.: 200410463 
(730) Innehaver: 
 HKSDK Company A/S, Halkjærvej 16a, DK-9200 

AALBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230056 
(210) Søknadsnr.: 200410703 
(730) Innehaver: 
 Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen, 

0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230432 
(210) Søknadsnr.: 200410462 
(730) Innehaver: 
 HKSDK Company A/S, Halkjærvej 16a, DK-9200 

AALBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 233822 
(210) Søknadsnr.: 200514126 
(730) Innehaver: 
 Hyperion Therapeutics Inc, 2000 Sierra Point Parkway, 

Suite 400, US-CA94005 BRISBANE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235082 
(210) Søknadsnr.: 200413046 
(730) Innehaver: 
 ITW Heller GmbH, Steinfelder Strasse 11, DE-49413 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235923 
(210) Søknadsnr.: 200410464 
(730) Innehaver: 
 HKSDK Company A/S, Halkjærvej 16a, DK-9200 

AALBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237883 
(210) Søknadsnr.: 200610422 
(730) Innehaver: 
 Agel Enterprises Int, 768 West 1200 North, US-UT84663 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258365 
(210) Søknadsnr.: 201006971 
(730) Innehaver: 
 Gresvig AS, Sagveien 25, 1814 ASKIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.02 
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(111) Reg.nr.: 265202 
(210) Søknadsnr.: 201200261 
(730) Innehaver: 
 DinDel Norway AS, Grini Næringspark 4 B, 1361 

ØSTERÅS, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265536 
(210) Søknadsnr.: 201200872 
(730) Innehaver: 
 Clover Technologies Group LLC, 4200 N. Columbus 

Street, US-IL61350 OTTAWA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269891 
(210) Søknadsnr.: 201213842 
(730) Innehaver: 
 Anahita Mahvashian, Rolf E. Stenersens Allé 26B H0206, 

0858 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269892 
(210) Søknadsnr.: 201213843 
(730) Innehaver: 
 Anahita Mahvashian, Rolf E. Stenersens Allé 26B H0206, 

0858 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270007 
(210) Søknadsnr.: 201211569 
(730) Innehaver: 
 Clover Technologies Group LLC, 4200 N. Columbus 

Street, US-IL61350 OTTAWA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270009 
(210) Søknadsnr.: 201211577 
(730) Innehaver: 
 Clover Technologies Group LLC, 4200 N. Columbus 

Street, US-IL61350 OTTAWA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272305 
(210) Søknadsnr.: 201200257 
(730) Innehaver: 
 Plum PBC, 1485 Park Avenue, Suite 200, US-CA94608 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272870 
(210) Søknadsnr.: 201308558 
(730) Innehaver: 
 Plasti Dip International Inc, 3760 Flowerfield Road, US-

MN55014-0130 CIRCLE PINES, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275093 
(210) Søknadsnr.: 201314438 
(730) Innehaver: 
 AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-15185 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275956 
(210) Søknadsnr.: 201401011 
(730) Innehaver: 
 Opro Produkter AS, Storgata 22, 0184 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 63994 
(210) Søknadsnr.: 81320 
(730) Innehaver: 
 Aspen Global Inc, c/o Kross Border Trust Services Ltd, St. 

Louis Business centre, Cnr Desroches & St. Louis streets, 
MU- PORT LOUIS, Mauritius 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 64756 
(210) Søknadsnr.: 82221 
(730) Innehaver: 
 Landert Motoren AG, Unterweg 14, CH-8180 BÜLACH, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.11 
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(111) Reg.nr.: 91339 
(210) Søknadsnr.: 112417 
(730) Innehaver: 
 Bonduelle SAS, La Woestyne, FR-59173 RENESCURE, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201315759 
(730) Søker: 
 TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, US-NH03885 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 110508 
(210) Søknadsnr.: 19810085 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1132194 
(210) Søknadsnr.: 201211402 
(730) Innehaver: 
 Victaulic Co, 4901 Kesslersville Road, US-PA18040 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 118339 
(210) Søknadsnr.: 19831204 
(730) Innehaver: 
 Jantzen Apparel, LLC, 3000 NW 107th Avenue, US-

FL33172 MIAMI, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 12240 
(210) Søknadsnr.: 12240 
(730) Innehaver: 
 Victaulic Co, Kesslersville Road, US-PA18092 EASTON, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 131643 
(210) Søknadsnr.: 19864057 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 158346 
(210) Søknadsnr.: 19922497 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 159409 
(210) Søknadsnr.: 19923215 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 162808 
(210) Søknadsnr.: 19925032 
(730) Innehaver: 
 CUTTER & BUCK INC, Seattle, WA, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 162986 
(210) Søknadsnr.: 19931551 
(730) Innehaver: 
 Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee , DE-51373 

LEVERKUSEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.11 
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(111) Reg.nr.: 163282 
(210) Søknadsnr.: 19932307 
(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, 

NL-5621BA EINDHOVEN, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 163287 
(210) Søknadsnr.: 19932319 
(730) Innehaver: 
 Eduardo Sanchez Muliterno, Albacete, ES-, Spania 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 171487 
(210) Søknadsnr.: 19942816 
(730) Innehaver: 
 GIRBAU, SA, Vic, Barcelona, ES-, Spania 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 175600 
(210) Søknadsnr.: 19932322 
(730) Innehaver: 
 TIMBERJACK INC, Woodstock, ON, CA-, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187574 
(210) Søknadsnr.: 19974240 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 190233 
(210) Søknadsnr.: 19977593 
(730) Innehaver: 
 Buer AS, Trippestadveien 44, 1814 ASKIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 

0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193925 
(210) Søknadsnr.: 19972115 
(730) Innehaver: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 194056 
(210) Søknadsnr.: 199803488 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 194216 
(210) Søknadsnr.: 19978450 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 196672 
(210) Søknadsnr.: 19972114 
(730) Innehaver: 
 Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 223766 
(210) Søknadsnr.: 200308987 
(730) Innehaver: 
 Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 223767 
(210) Søknadsnr.: 200308988 
(730) Innehaver: 
 Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.04 
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(111) Reg.nr.: 223769 
(210) Søknadsnr.: 200308989 
(730) Innehaver: 
 Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 255114 
(210) Søknadsnr.: 201000217 
(730) Innehaver: 
 Victaulic Co, 4901 Kesslersville Road, US-PA18040 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258139 
(210) Søknadsnr.: 201007727 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258365 
(210) Søknadsnr.: 201006971 
(730) Innehaver: 
 Gresvig AS, Sagveien 25, 1814 ASKIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259727 
(210) Søknadsnr.: 201012531 
(730) Innehaver: 
 Victaulic Co, 4901 Kesslersville Road, US-PA18040 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265530 
(210) Søknadsnr.: 201115316 
(730) Innehaver: 
 Victaulic Co, 4901 Kesslersville Road, US-PA18040 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 266235 
(210) Søknadsnr.: 200602138 
(730) Innehaver: 
 Victaulic Co, 4901 Kesslersville Road, US-PA18040 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 272305 
(210) Søknadsnr.: 201200257 
(730) Innehaver: 
 Plum PBC, 1485 Park Avenue, Suite 200, US-CA94608 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 272870 
(210) Søknadsnr.: 201308558 
(730) Innehaver: 
 Plasti Dip International Inc, 3760 Flowerfield Road, US-

MN55014-0130 CIRCLE PINES, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275093 
(210) Søknadsnr.: 201314438 
(730) Innehaver: 
 AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-15185 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 3984 
(210) Søknadsnr.: 19164059 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 63994 
(210) Søknadsnr.: 81320 
(730) Innehaver: 
 Aspen Global Inc, c/o Kross Border Trust Services Ltd, 

St. Louis Business centre, Cnr Desroches & St. Louis 
streets, MU- PORT LOUIS, Mauritius 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.12 
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(111) Reg.nr.: 95499 
(210) Søknadsnr.: 122817 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 97500 
(210) Søknadsnr.: 19760464 
(730) Innehaver: 
 Cooper Tire & Rubber Co, 701 Lima Avenue, US-

OH45840 FINDLAY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2014.06.10 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 112666 
(210) Søknadsnr.: 19790727 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 04/83, 1983.01.24 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2014.06.06 

(540) Gjengivelse av merket 

efector 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Hele klassen. 
 
(730) Innehaver: 

 i f m electronic GmbH, Essen, DE-, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 X-Technology Swiss GmbH, Samstagernstraße 45, CH-

8832 WOLLERAU, Sveits 
 Kravstillers f ullmektig: 
 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO
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Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering 
 
 

(111) Reg.nr.: 45383 
(210) Søknadsnr.: 54361 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 39/1954 – 1954.12.20

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2013.09.16 

(540) Gjengivelse av merket 

ROBO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Elektrotekniske apparater, elektromotorer og tilhørende 
deler, elektriske arbeids-, kraft- og verktøymaskiner, 
elektrisk utrustning for land-, luft- og vannfartøyer og for 
forbrenningskraftmaskiner, tennapparater, tennspoler og 
andre tenninnretninger for forbrenningskraftmaskiner, 
fordelere, avbrytere, tennplugger, glødehoder og andre 
enkeltdeler for tenninnretninger; belysningsinnretninger, 
elektriske belysningsanordninger og -innretninger for 
fartøyer, lysmaskiner, lyskastere, lamper, lykter, 
glødelamper, blendere; igangsetningsinnretninger for 
forbrenningskraftmaskiner, hjelpeinnretninger til 
igangsetning av forbrenningskraftmaskiner; batterier, 
akkumulatorer, platesatser, batterikasser, 
transformatorer, spoler, kondensatorer, motstander, 
brytere, koblingskasser, rekulatorer, isolatorer, apparater 
og deler til forhindring av støy, tidsbryter med urverk, 
synkronmotorer for elektrisk drift, gjenstander og 
enkeltdeler for elektrisk installasjon, nemlig sikringer, 
forgreiningsbokser, sikringsbokser, ledninger, mekaniske 
fastgjørings- og elektriske forbindingsmidler for ledninger, 
kabler, klemmer, klemlister; deler av kraftdrevne 
kjøretøyer for land, luft og vann, sykkeldeler; utstyr og 
tilbehør til land-, luft- og vannfartøyer, nemlig: 
retningsvisere, stoppetegn, 
innhentningstegninnretninger, kattøyer, lyskasterstøtter, 
hjulringskademeldere, brennstofforbruksmålere, 
vinduspussere, nummerskilter, nummerskiltkasser, 
bremseinnretninger, styreinnretninger, støtdempere, 
innretninger til å hindre ising, oppvarmingsinnretninger; 
forbrenningskraftmaskiner og tilhørende deler, 
innsprøytningsinnretninger, væskematningsinnretninger, 
innsprøytningspumper, fødepumper, dyser, dyseholdere, 
regulatorer, innstillingsinnretninger; rensere for flytende 
brennstoffer, smøreoljerensere, væskerensere, 
luftrensere; servo-, trykk- og undertrykkapparater, spyle- 
og ladevifter for motorer; forstøvere, forgassere, 
kjølemiddelregulatorer, koblinger, stive og ettergivende 
holdere for feste av apparater og anordninger i kjøretøyer 
og maskiner, ventiler, styreorganer, ledningsstykker, 
koblingsinnretninger, stempler, smøreinnretninger, især 
smørepumper og dråpevisere; ikke-elektriske arbeids- og 
verktøymaskiner. Lysbilledapparater, filmapparater, 
apparater for opptakelse og gjengivelse av lyd og bilder, 
radiomateriell, høyttalere, grammofonmateriell, apparater 
som deler av fjernskrive- og telefonanlegg med og uten 
tråd, fjernsynmateriell og deler for fjernbilledopptak, samt 
tilhørende deler. Elektrisk drevne apparater for legems- 
og hårpleie, hårklippeapparater, effilerhoder for 
hårklippemaskiner, brennsakser, 
permanentkrølleapparater, apparater til avbrenning av 
hår, massasjeapparater, apparater for hånd- og fotpleie, 
elektriske dyr- og teppesakser; knivsmedvarer, verktøy, 
især håndverktøymaskiner så som bormaskiner, 
universalhånmotorer, slipere, matningsskruer, fresere, 
gjengesnitt, blikksakser, ventilslipeanordninger, polerer, 
oppsamlingsinnretning til rensing av spinnemaskiner; 
krafdrevne slagverktøy, især elektro- og fjærhammere; 
fjellboremaskiner, ristemaskiner og tilbehør, såvel som 
spyle- og kjøleapparater, især spylevifter for disse 
maskiner og innretninger. Magnetverktøy, især 
magnetspennplater, -spennskiver og -føtter, 
måleinstrumentholdere; fysikalsk utstyr, sjøfartsutstyr, 
signalinnretninger, måleinnretninger, termometre, 

overvåkningsinnretninger, meldeinnretninger, 
hastighetsvisere, horn og sirener. Prøveinnretninger, 
målelærer, trykkmålere, syremålere; verktøy og 
hjelpeverktøy til bearbeidelse, montering og 
demontering, reparering og rensing av apparatdeler, især 
innspenningsapparater, uttrekningsapparater, 
innstillingsanordninger, magnetiseringsapparater, 
skrunøkler, sandstråleblåsere, batteripolbor; 
ladeapparater og -maskiner for elektrisk oppsamler; 
omformere, likerettere, reguleringsmotstander, 
sikringsautomater, koblingstavler, 
lyskasterinnstillingsapparater. Vannvarmere, 
værelsesoppvarmingsapparater, sentraloppvarminger, 
ventilasjonsinnretninger, klimatiseringsanlegg; 
dampgeneratorer; koke-, steke- og bakeinnretninger, 
især kokeplater og komfyrer; brennere; kjøleapparater, 
kuldemaskiner, kjøleskap, ølkjølere, ismaskiner, 
kjølebeholdere, kjølemøbler, tørkeapparater, 
badeinnretninger, maskiner og apparater for vask, 
husholdnings- og kjøkkenapparater og -maskiner, 
regulerings-, styre- og avstengningsinnretninger for 
varme- og kuldefrembringelsesanlegg, gass- og 
vannarmatur. Isenkramvarer, låse- og smedarbeider, 
låser, beslag, metalltrådvarer, bæregittere, blikkvarer, 
kjettinger, stålkuler, hekter og maljer, metallkasser, 
kjølebeholdere, maskinmessig eller for hånden 
bearbeidete formmetalldeler, valsete og støpte 
konstruksjonsdeler, maskingods, døråpnere, dørlukkere, 
dørhåndtak, hengsler, sikkerhetslåser, skilt. Uedle og 
halvedle metaller, legeringer av uedle og halvedle 
metaller, permanentmagneter, isolatorer, 
isolasjonsmidler, isolasjonsstoffer, keramiske produkter 
for tekniske øyemed, gummiholdige masser og 
kunstharpiksmasser uten eller i forbindelser med 
fiberstoffer; deler samt form- og presstykker for alle de i 
denne varefortegnelse nevnte varer av de forannevnte 
metaller, deres legeringer, isolasjonsstoffer, keramiske, 
gummiholdige og kunstharpiksmasser. Registreringen 
omfatter vannmotorer samt glassvaske- og tørremaskiner 
samt dermed likeartete varer; seletøy- og skobeslag. 

  Klasse 6   Elektrotekniske apparater, elektromotorer og tilhørende 
deler, elektriske arbeids-, kraft- og verktøymaskiner, 
elektrisk utrustning for land-, luft- og vannfartøyer og for 
forbrenningskraftmaskiner, tennapparater, tennspoler og 
andre tenninnretninger for forbrenningskraftmaskiner, 
fordelere, avbrytere, tennplugger, glødehoder og andre 
enkeltdeler for tenninnretninger; belysningsinnretninger, 
elektriske belysningsanordninger og -innretninger for 
fartøyer, lysmaskiner, lyskastere, lamper, lykter, 
glødelamper, blendere; igangsetningsinnretninger for 
forbrenningskraftmaskiner, hjelpeinnretninger til 
igangsetning av forbrenningskraftmaskiner; batterier, 
akkumulatorer, platesatser, batterikasser, 
transformatorer, spoler, kondensatorer, motstander, 
brytere, koblingskasser, rekulatorer, isolatorer, apparater 
og deler til forhindring av støy, tidsbryter med urverk, 
synkronmotorer for elektrisk drift, gjenstander og 
enkeltdeler for elektrisk installasjon, nemlig sikringer, 
forgreiningsbokser, sikringsbokser, ledninger, mekaniske 
fastgjørings- og elektriske forbindingsmidler for ledninger, 
kabler, klemmer, klemlister; deler av kraftdrevne 
kjøretøyer for land, luft og vann, sykkeldeler; utstyr og 
tilbehør til land-, luft- og vannfartøyer, nemlig: 
retningsvisere, stoppetegn, 
innhentningstegninnretninger, kattøyer, lyskasterstøtter, 
hjulringskademeldere, brennstofforbruksmålere, 
vinduspussere, nummerskilter, nummerskiltkasser, 
bremseinnretninger, styreinnretninger, støtdempere, 
innretninger til å hindre ising, oppvarmingsinnretninger; 
forbrenningskraftmaskiner og tilhørende deler, 
innsprøytningsinnretninger, væskematningsinnretninger, 
innsprøytningspumper, fødepumper, dyser, dyseholdere, 
regulatorer, innstillingsinnretninger; rensere for flytende 
brennstoffer, smøreoljerensere, væskerensere, 
luftrensere; servo-, trykk- og undertrykkapparater, spyle- 
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og ladevifter for motorer; forstøvere, forgassere, 
kjølemiddelregulatorer, koblinger, stive og ettergivende 
holdere for feste av apparater og anordninger i kjøretøyer 
og maskiner, ventiler, styreorganer, ledningsstykker, 
koblingsinnretninger, stempler, smøreinnretninger, især 
smørepumper og dråpevisere; ikke-elektriske arbeids- og 
verktøymaskiner. Lysbilledapparater, filmapparater, 
apparater for opptakelse og gjengivelse av lyd og bilder, 
radiomateriell, høyttalere, grammofonmateriell, apparater 
som deler av fjernskrive- og telefonanlegg med og uten 
tråd, fjernsynmateriell og deler for fjernbilledopptak, samt 
tilhørende deler. Elektrisk drevne apparater for legems- 
og hårpleie, hårklippeapparater, effilerhoder for 
hårklippemaskiner, brennsakser, 
permanentkrølleapparater, apparater til avbrenning av 
hår, massasjeapparater, apparater for hånd- og fotpleie, 
elektriske dyr- og teppesakser; knivsmedvarer, verktøy, 
især håndverktøymaskiner så som bormaskiner, 
universalhånmotorer, slipere, matningsskruer, fresere, 
gjengesnitt, blikksakser, ventilslipeanordninger, polerer, 
oppsamlingsinnretning til rensing av spinnemaskiner; 
krafdrevne slagverktøy, især elektro- og fjærhammere; 
fjellboremaskiner, ristemaskiner og tilbehør, såvel som 
spyle- og kjøleapparater, især spylevifter for disse 
maskiner og innretninger. Magnetverktøy, især 
magnetspennplater, -spennskiver og -føtter, 
måleinstrumentholdere; fysikalsk utstyr, sjøfartsutstyr, 
signalinnretninger, måleinnretninger, termometre, 
overvåkningsinnretninger, meldeinnretninger, 
hastighetsvisere, horn og sirener. Prøveinnretninger, 
målelærer, trykkmålere, syremålere; verktøy og 
hjelpeverktøy til bearbeidelse, montering og 
demontering, reparering og rensing av apparatdeler, især 
innspenningsapparater, uttrekningsapparater, 
innstillingsanordninger, magnetiseringsapparater, 
skrunøkler, sandstråleblåsere, batteripolbor; 
ladeapparater og -maskiner for elektrisk oppsamler; 
omformere, likerettere, reguleringsmotstander, 
sikringsautomater, koblingstavler, 
lyskasterinnstillingsapparater. Vannvarmere, 
værelsesoppvarmingsapparater, sentraloppvarminger, 
ventilasjonsinnretninger, klimatiseringsanlegg; 
dampgeneratorer; koke-, steke- og bakeinnretninger, 
især kokeplater og komfyrer; brennere; kjøleapparater, 
kuldemaskiner, kjøleskap, ølkjølere, ismaskiner, 
kjølebeholdere, kjølemøbler, tørkeapparater, 
badeinnretninger, maskiner og apparater for vask, 
husholdnings- og kjøkkenapparater og -maskiner, 
regulerings-, styre- og avstengningsinnretninger for 
varme- og kuldefrembringelsesanlegg, gass- og 
vannarmatur. Isenkramvarer, låse- og smedarbeider, 
låser, beslag, metalltrådvarer, bæregittere, blikkvarer, 
kjettinger, stålkuler, hekter og maljer, metallkasser, 
kjølebeholdere, maskinmessig eller for hånden 
bearbeidete formmetalldeler, valsete og støpte 
konstruksjonsdeler, maskingods, døråpnere, dørlukkere, 
dørhåndtak, hengsler, sikkerhetslåser, skilt. Uedle og 
halvedle metaller, legeringer av uedle og halvedle 
metaller, permanentmagneter, isolatorer, 
isolasjonsmidler, isolasjonsstoffer, keramiske produkter 
for tekniske øyemed, gummiholdige masser og 
kunstharpiksmasser uten eller i forbindelser med 
fiberstoffer; deler samt form- og presstykker for alle de i 
denne varefortegnelse nevnte varer av de forannevnte 
metaller, deres legeringer, isolasjonsstoffer, keramiske, 
gummiholdige og kunstharpiksmasser. Registreringen 
omfatter vannmotorer samt glassvaske- og tørremaskiner 
samt dermed likeartete varer; seletøy- og skobeslag. 

  Klasse 7   Elektrotekniske apparater, elektromotorer og tilhørende 
deler, elektriske arbeids-, kraft- og verktøymaskiner, 
elektrisk utrustning for land-, luft- og vannfartøyer og for 
forbrenningskraftmaskiner, tennapparater, tennspoler og 
andre tenninnretninger for forbrenningskraftmaskiner, 
fordelere, avbrytere, tennplugger, glødehoder og andre 
enkeltdeler for tenninnretninger; belysningsinnretninger, 
elektriske belysningsanordninger og -innretninger for 
fartøyer, lysmaskiner, lyskastere, lamper, lykter, 
glødelamper, blendere; igangsetningsinnretninger for 
forbrenningskraftmaskiner, hjelpeinnretninger til 

igangsetning av forbrenningskraftmaskiner; batterier, 
akkumulatorer, platesatser, batterikasser, 
transformatorer, spoler, kondensatorer, motstander, 
brytere, koblingskasser, rekulatorer, isolatorer, apparater 
og deler til forhindring av støy, tidsbryter med urverk, 
synkronmotorer for elektrisk drift, gjenstander og 
enkeltdeler for elektrisk installasjon, nemlig sikringer, 
forgreiningsbokser, sikringsbokser, ledninger, mekaniske 
fastgjørings- og elektriske forbindingsmidler for ledninger, 
kabler, klemmer, klemlister; deler av kraftdrevne 
kjøretøyer for land, luft og vann, sykkeldeler; utstyr og 
tilbehør til land-, luft- og vannfartøyer, nemlig: 
retningsvisere, stoppetegn, 
innhentningstegninnretninger, kattøyer, lyskasterstøtter, 
hjulringskademeldere, brennstofforbruksmålere, 
vinduspussere, nummerskilter, nummerskiltkasser, 
bremseinnretninger, styreinnretninger, støtdempere, 
innretninger til å hindre ising, oppvarmingsinnretninger; 
forbrenningskraftmaskiner og tilhørende deler, 
innsprøytningsinnretninger, væskematningsinnretninger, 
innsprøytningspumper, fødepumper, dyser, dyseholdere, 
regulatorer, innstillingsinnretninger; rensere for flytende 
brennstoffer, smøreoljerensere, væskerensere, 
luftrensere; servo-, trykk- og undertrykkapparater, spyle- 
og ladevifter for motorer; forstøvere, forgassere, 
kjølemiddelregulatorer, koblinger, stive og ettergivende 
holdere for feste av apparater og anordninger i kjøretøyer 
og maskiner, ventiler, styreorganer, ledningsstykker, 
koblingsinnretninger, stempler, smøreinnretninger, især 
smørepumper og dråpevisere; ikke-elektriske arbeids- og 
verktøymaskiner. Lysbilledapparater, filmapparater, 
apparater for opptakelse og gjengivelse av lyd og bilder, 
radiomateriell, høyttalere, grammofonmateriell, apparater 
som deler av fjernskrive- og telefonanlegg med og uten 
tråd, fjernsynmateriell og deler for fjernbilledopptak, samt 
tilhørende deler. Elektrisk drevne apparater for legems- 
og hårpleie, hårklippeapparater, effilerhoder for 
hårklippemaskiner, brennsakser, 
permanentkrølleapparater, apparater til avbrenning av 
hår, massasjeapparater, apparater for hånd- og fotpleie, 
elektriske dyr- og teppesakser; knivsmedvarer, verktøy, 
især håndverktøymaskiner så som bormaskiner, 
universalhånmotorer, slipere, matningsskruer, fresere, 
gjengesnitt, blikksakser, ventilslipeanordninger, polerer, 
oppsamlingsinnretning til rensing av spinnemaskiner; 
krafdrevne slagverktøy, især elektro- og fjærhammere; 
fjellboremaskiner, ristemaskiner og tilbehør, såvel som 
spyle- og kjøleapparater, især spylevifter for disse 
maskiner og innretninger. Magnetverktøy, især 
magnetspennplater, -spennskiver og -føtter, 
måleinstrumentholdere; fysikalsk utstyr, sjøfartsutstyr, 
signalinnretninger, måleinnretninger, termometre, 
overvåkningsinnretninger, meldeinnretninger, 
hastighetsvisere, horn og sirener. Prøveinnretninger, 
målelærer, trykkmålere, syremålere; verktøy og 
hjelpeverktøy til bearbeidelse, montering og 
demontering, reparering og rensing av apparatdeler, især 
innspenningsapparater, uttrekningsapparater, 
innstillingsanordninger, magnetiseringsapparater, 
skrunøkler, sandstråleblåsere, batteripolbor; 
ladeapparater og -maskiner for elektrisk oppsamler; 
omformere, likerettere, reguleringsmotstander, 
sikringsautomater, koblingstavler, 
lyskasterinnstillingsapparater. Vannvarmere, 
værelsesoppvarmingsapparater, sentraloppvarminger, 
ventilasjonsinnretninger, klimatiseringsanlegg; 
dampgeneratorer; koke-, steke- og bakeinnretninger, 
især kokeplater og komfyrer; brennere; kjøleapparater, 
kuldemaskiner, kjøleskap, ølkjølere, ismaskiner, 
kjølebeholdere, kjølemøbler, tørkeapparater, 
badeinnretninger, maskiner og apparater for vask, 
husholdnings- og kjøkkenapparater og -maskiner, 
regulerings-, styre- og avstengningsinnretninger for 
varme- og kuldefrembringelsesanlegg, gass- og 
vannarmatur. Isenkramvarer, låse- og smedarbeider, 
låser, beslag, metalltrådvarer, bæregittere, blikkvarer, 
kjettinger, stålkuler, hekter og maljer, metallkasser, 
kjølebeholdere, maskinmessig eller for hånden 
bearbeidete formmetalldeler, valsete og støpte 
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konstruksjonsdeler, maskingods, døråpnere, dørlukkere, 
dørhåndtak, hengsler, sikkerhetslåser, skilt. Uedle og 
halvedle metaller, legeringer av uedle og halvedle 
metaller, permanentmagneter, isolatorer, 
isolasjonsmidler, isolasjonsstoffer, keramiske produkter 
for tekniske øyemed, gummiholdige masser og 
kunstharpiksmasser uten eller i forbindelser med 
fiberstoffer; deler samt form- og presstykker for alle de i 
denne varefortegnelse nevnte varer av de forannevnte 
metaller, deres legeringer, isolasjonsstoffer, keramiske, 
gummiholdige og kunstharpiksmasser. Registreringen 
omfatter vannmotorer samt glassvaske- og tørremaskiner 
samt dermed likeartete varer; seletøy- og skobeslag. 

  Klasse 8   Elektrotekniske apparater, elektromotorer og tilhørende 
deler, elektriske arbeids-, kraft- og verktøymaskiner, 
elektrisk utrustning for land-, luft- og vannfartøyer og for 
forbrenningskraftmaskiner, tennapparater, tennspoler og 
andre tenninnretninger for forbrenningskraftmaskiner, 
fordelere, avbrytere, tennplugger, glødehoder og andre 
enkeltdeler for tenninnretninger; belysningsinnretninger, 
elektriske belysningsanordninger og -innretninger for 
fartøyer, lysmaskiner, lyskastere, lamper, lykter, 
glødelamper, blendere; igangsetningsinnretninger for 
forbrenningskraftmaskiner, hjelpeinnretninger til 
igangsetning av forbrenningskraftmaskiner; batterier, 
akkumulatorer, platesatser, batterikasser, 
transformatorer, spoler, kondensatorer, motstander, 
brytere, koblingskasser, rekulatorer, isolatorer, apparater 
og deler til forhindring av støy, tidsbryter med urverk, 
synkronmotorer for elektrisk drift, gjenstander og 
enkeltdeler for elektrisk installasjon, nemlig sikringer, 
forgreiningsbokser, sikringsbokser, ledninger, mekaniske 
fastgjørings- og elektriske forbindingsmidler for ledninger, 
kabler, klemmer, klemlister; deler av kraftdrevne 
kjøretøyer for land, luft og vann, sykkeldeler; utstyr og 
tilbehør til land-, luft- og vannfartøyer, nemlig: 
retningsvisere, stoppetegn, 
innhentningstegninnretninger, kattøyer, lyskasterstøtter, 
hjulringskademeldere, brennstofforbruksmålere, 
vinduspussere, nummerskilter, nummerskiltkasser, 
bremseinnretninger, styreinnretninger, støtdempere, 
innretninger til å hindre ising, oppvarmingsinnretninger; 
forbrenningskraftmaskiner og tilhørende deler, 
innsprøytningsinnretninger, væskematningsinnretninger, 
innsprøytningspumper, fødepumper, dyser, dyseholdere, 
regulatorer, innstillingsinnretninger; rensere for flytende 
brennstoffer, smøreoljerensere, væskerensere, 
luftrensere; servo-, trykk- og undertrykkapparater, spyle- 
og ladevifter for motorer; forstøvere, forgassere, 
kjølemiddelregulatorer, koblinger, stive og ettergivende 
holdere for feste av apparater og anordninger i kjøretøyer 
og maskiner, ventiler, styreorganer, ledningsstykker, 
koblingsinnretninger, stempler, smøreinnretninger, især 
smørepumper og dråpevisere; ikke-elektriske arbeids- og 
verktøymaskiner. Lysbilledapparater, filmapparater, 
apparater for opptakelse og gjengivelse av lyd og bilder, 
radiomateriell, høyttalere, grammofonmateriell, apparater 
som deler av fjernskrive- og telefonanlegg med og uten 
tråd, fjernsynmateriell og deler for fjernbilledopptak, samt 
tilhørende deler. Elektrisk drevne apparater for legems- 
og hårpleie, hårklippeapparater, effilerhoder for 
hårklippemaskiner, brennsakser, 
permanentkrølleapparater, apparater til avbrenning av 
hår, massasjeapparater, apparater for hånd- og fotpleie, 
elektriske dyr- og teppesakser; knivsmedvarer, verktøy, 
især håndverktøymaskiner så som bormaskiner, 
universalhånmotorer, slipere, matningsskruer, fresere, 
gjengesnitt, blikksakser, ventilslipeanordninger, polerer, 
oppsamlingsinnretning til rensing av spinnemaskiner; 
krafdrevne slagverktøy, især elektro- og fjærhammere; 
fjellboremaskiner, ristemaskiner og tilbehør, såvel som 
spyle- og kjøleapparater, især spylevifter for disse 
maskiner og innretninger. Magnetverktøy, især 
magnetspennplater, -spennskiver og -føtter, 
måleinstrumentholdere; fysikalsk utstyr, sjøfartsutstyr, 
signalinnretninger, måleinnretninger, termometre, 
overvåkningsinnretninger, meldeinnretninger, 
hastighetsvisere, horn og sirener. Prøveinnretninger, 
målelærer, trykkmålere, syremålere; verktøy og 

hjelpeverktøy til bearbeidelse, montering og 
demontering, reparering og rensing av apparatdeler, især 
innspenningsapparater, uttrekningsapparater, 
innstillingsanordninger, magnetiseringsapparater, 
skrunøkler, sandstråleblåsere, batteripolbor; 
ladeapparater og -maskiner for elektrisk oppsamler; 
omformere, likerettere, reguleringsmotstander, 
sikringsautomater, koblingstavler, 
lyskasterinnstillingsapparater. Vannvarmere, 
værelsesoppvarmingsapparater, sentraloppvarminger, 
ventilasjonsinnretninger, klimatiseringsanlegg; 
dampgeneratorer; koke-, steke- og bakeinnretninger, 
især kokeplater og komfyrer; brennere; kjøleapparater, 
kuldemaskiner, kjøleskap, ølkjølere, ismaskiner, 
kjølebeholdere, kjølemøbler, tørkeapparater, 
badeinnretninger, maskiner og apparater for vask, 
husholdnings- og kjøkkenapparater og -maskiner, 
regulerings-, styre- og avstengningsinnretninger for 
varme- og kuldefrembringelsesanlegg, gass- og 
vannarmatur. Isenkramvarer, låse- og smedarbeider, 
låser, beslag, metalltrådvarer, bæregittere, blikkvarer, 
kjettinger, stålkuler, hekter og maljer, metallkasser, 
kjølebeholdere, maskinmessig eller for hånden 
bearbeidete formmetalldeler, valsete og støpte 
konstruksjonsdeler, maskingods, døråpnere, dørlukkere, 
dørhåndtak, hengsler, sikkerhetslåser, skilt. Uedle og 
halvedle metaller, legeringer av uedle og halvedle 
metaller, permanentmagneter, isolatorer, 
isolasjonsmidler, isolasjonsstoffer, keramiske produkter 
for tekniske øyemed, gummiholdige masser og 
kunstharpiksmasser uten eller i forbindelser med 
fiberstoffer; deler samt form- og presstykker for alle de i 
denne varefortegnelse nevnte varer av de forannevnte 
metaller, deres legeringer, isolasjonsstoffer, keramiske, 
gummiholdige og kunstharpiksmasser. Registreringen 
omfatter vannmotorer samt glassvaske- og tørremaskiner 
samt dermed likeartete varer; seletøy- og skobeslag. 

  Klasse 9   Elektrotekniske apparater, elektromotorer og tilhørende 
deler, elektriske arbeids-, kraft- og verktøymaskiner, 
elektrisk utrustning for land-, luft- og vannfartøyer og for 
forbrenningskraftmaskiner, tennapparater, tennspoler og 
andre tenninnretninger for forbrenningskraftmaskiner, 
fordelere, avbrytere, tennplugger, glødehoder og andre 
enkeltdeler for tenninnretninger; belysningsinnretninger, 
elektriske belysningsanordninger og -innretninger for 
fartøyer, lysmaskiner, lyskastere, lamper, lykter, 
glødelamper, blendere; igangsetningsinnretninger for 
forbrenningskraftmaskiner, hjelpeinnretninger til 
igangsetning av forbrenningskraftmaskiner; batterier, 
akkumulatorer, platesatser, batterikasser, 
transformatorer, spoler, kondensatorer, motstander, 
brytere, koblingskasser, rekulatorer, isolatorer, apparater 
og deler til forhindring av støy, tidsbryter med urverk, 
synkronmotorer for elektrisk drift, gjenstander og 
enkeltdeler for elektrisk installasjon, nemlig sikringer, 
forgreiningsbokser, sikringsbokser, ledninger, mekaniske 
fastgjørings- og elektriske forbindingsmidler for ledninger, 
kabler, klemmer, klemlister; deler av kraftdrevne 
kjøretøyer for land, luft og vann, sykkeldeler; utstyr og 
tilbehør til land-, luft- og vannfartøyer, nemlig: 
retningsvisere, stoppetegn, 
innhentningstegninnretninger, kattøyer, lyskasterstøtter, 
hjulringskademeldere, brennstofforbruksmålere, 
vinduspussere, nummerskilter, nummerskiltkasser, 
bremseinnretninger, styreinnretninger, støtdempere, 
innretninger til å hindre ising, oppvarmingsinnretninger; 
forbrenningskraftmaskiner og tilhørende deler, 
innsprøytningsinnretninger, væskematningsinnretninger, 
innsprøytningspumper, fødepumper, dyser, dyseholdere, 
regulatorer, innstillingsinnretninger; rensere for flytende 
brennstoffer, smøreoljerensere, væskerensere, 
luftrensere; servo-, trykk- og undertrykkapparater, spyle- 
og ladevifter for motorer; forstøvere, forgassere, 
kjølemiddelregulatorer, koblinger, stive og ettergivende 
holdere for feste av apparater og anordninger i kjøretøyer 
og maskiner, ventiler, styreorganer, ledningsstykker, 
koblingsinnretninger, stempler, smøreinnretninger, især 
smørepumper og dråpevisere; ikke-elektriske arbeids- og 
verktøymaskiner. Lysbilledapparater, filmapparater, 
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apparater for opptakelse og gjengivelse av lyd og bilder, 
radiomateriell, høyttalere, grammofonmateriell, apparater 
som deler av fjernskrive- og telefonanlegg med og uten 
tråd, fjernsynmateriell og deler for fjernbilledopptak, samt 
tilhørende deler. Elektrisk drevne apparater for legems- 
og hårpleie, hårklippeapparater, effilerhoder for 
hårklippemaskiner, brennsakser, 
permanentkrølleapparater, apparater til avbrenning av 
hår, massasjeapparater, apparater for hånd- og fotpleie, 
elektriske dyr- og teppesakser; knivsmedvarer, verktøy, 
især håndverktøymaskiner så som bormaskiner, 
universalhånmotorer, slipere, matningsskruer, fresere, 
gjengesnitt, blikksakser, ventilslipeanordninger, polerer, 
oppsamlingsinnretning til rensing av spinnemaskiner; 
krafdrevne slagverktøy, især elektro- og fjærhammere; 
fjellboremaskiner, ristemaskiner og tilbehør, såvel som 
spyle- og kjøleapparater, især spylevifter for disse 
maskiner og innretninger. Magnetverktøy, især 
magnetspennplater, -spennskiver og -føtter, 
måleinstrumentholdere; fysikalsk utstyr, sjøfartsutstyr, 
signalinnretninger, måleinnretninger, termometre, 
overvåkningsinnretninger, meldeinnretninger, 
hastighetsvisere, horn og sirener. Prøveinnretninger, 
målelærer, trykkmålere, syremålere; verktøy og 
hjelpeverktøy til bearbeidelse, montering og 
demontering, reparering og rensing av apparatdeler, især 
innspenningsapparater, uttrekningsapparater, 
innstillingsanordninger, magnetiseringsapparater, 
skrunøkler, sandstråleblåsere, batteripolbor; 
ladeapparater og -maskiner for elektrisk oppsamler; 
omformere, likerettere, reguleringsmotstander, 
sikringsautomater, koblingstavler, 
lyskasterinnstillingsapparater. Vannvarmere, 
værelsesoppvarmingsapparater, sentraloppvarminger, 
ventilasjonsinnretninger, klimatiseringsanlegg; 
dampgeneratorer; koke-, steke- og bakeinnretninger, 
især kokeplater og komfyrer; brennere; kjøleapparater, 
kuldemaskiner, kjøleskap, ølkjølere, ismaskiner, 
kjølebeholdere, kjølemøbler, tørkeapparater, 
badeinnretninger, maskiner og apparater for vask, 
husholdnings- og kjøkkenapparater og -maskiner, 
regulerings-, styre- og avstengningsinnretninger for 
varme- og kuldefrembringelsesanlegg, gass- og 
vannarmatur. Isenkramvarer, låse- og smedarbeider, 
låser, beslag, metalltrådvarer, bæregittere, blikkvarer, 
kjettinger, stålkuler, hekter og maljer, metallkasser, 
kjølebeholdere, maskinmessig eller for hånden 
bearbeidete formmetalldeler, valsete og støpte 
konstruksjonsdeler, maskingods, døråpnere, dørlukkere, 
dørhåndtak, hengsler, sikkerhetslåser, skilt. Uedle og 
halvedle metaller, legeringer av uedle og halvedle 
metaller, permanentmagneter, isolatorer, 
isolasjonsmidler, isolasjonsstoffer, keramiske produkter 
for tekniske øyemed, gummiholdige masser og 
kunstharpiksmasser uten eller i forbindelser med 
fiberstoffer; deler samt form- og presstykker for alle de i 
denne varefortegnelse nevnte varer av de forannevnte 
metaller, deres legeringer, isolasjonsstoffer, keramiske, 
gummiholdige og kunstharpiksmasser. Registreringen 
omfatter vannmotorer samt glassvaske- og tørremaskiner 
samt dermed likeartete varer; seletøy- og skobeslag. 

  Klasse 10   Elektrotekniske apparater, elektromotorer og tilhørende 
deler, elektriske arbeids-, kraft- og verktøymaskiner, 
elektrisk utrustning for land-, luft- og vannfartøyer og for 
forbrenningskraftmaskiner, tennapparater, tennspoler og 
andre tenninnretninger for forbrenningskraftmaskiner, 
fordelere, avbrytere, tennplugger, glødehoder og andre 
enkeltdeler for tenninnretninger; belysningsinnretninger, 
elektriske belysningsanordninger og -innretninger for 
fartøyer, lysmaskiner, lyskastere, lamper, lykter, 
glødelamper, blendere; igangsetningsinnretninger for 
forbrenningskraftmaskiner, hjelpeinnretninger til 
igangsetning av forbrenningskraftmaskiner; batterier, 
akkumulatorer, platesatser, batterikasser, 
transformatorer, spoler, kondensatorer, motstander, 
brytere, koblingskasser, rekulatorer, isolatorer, apparater 
og deler til forhindring av støy, tidsbryter med urverk, 
synkronmotorer for elektrisk drift, gjenstander og 
enkeltdeler for elektrisk installasjon, nemlig sikringer, 

forgreiningsbokser, sikringsbokser, ledninger, mekaniske 
fastgjørings- og elektriske forbindingsmidler for ledninger,
kabler, klemmer, klemlister; deler av kraftdrevne 
kjøretøyer for land, luft og vann, sykkeldeler; utstyr og 
tilbehør til land-, luft- og vannfartøyer, nemlig: 
retningsvisere, stoppetegn, 
innhentningstegninnretninger, kattøyer, lyskasterstøtter, 
hjulringskademeldere, brennstofforbruksmålere, 
vinduspussere, nummerskilter, nummerskiltkasser, 
bremseinnretninger, styreinnretninger, støtdempere, 
innretninger til å hindre ising, oppvarmingsinnretninger; 
forbrenningskraftmaskiner og tilhørende deler, 
innsprøytningsinnretninger, væskematningsinnretninger, 
innsprøytningspumper, fødepumper, dyser, dyseholdere, 
regulatorer, innstillingsinnretninger; rensere for flytende 
brennstoffer, smøreoljerensere, væskerensere, 
luftrensere; servo-, trykk- og undertrykkapparater, spyle- 
og ladevifter for motorer; forstøvere, forgassere, 
kjølemiddelregulatorer, koblinger, stive og ettergivende 
holdere for feste av apparater og anordninger i kjøretøyer 
og maskiner, ventiler, styreorganer, ledningsstykker, 
koblingsinnretninger, stempler, smøreinnretninger, især 
smørepumper og dråpevisere; ikke-elektriske arbeids- og 
verktøymaskiner. Lysbilledapparater, filmapparater, 
apparater for opptakelse og gjengivelse av lyd og bilder, 
radiomateriell, høyttalere, grammofonmateriell, apparater 
som deler av fjernskrive- og telefonanlegg med og uten 
tråd, fjernsynmateriell og deler for fjernbilledopptak, samt 
tilhørende deler. Elektrisk drevne apparater for legems- 
og hårpleie, hårklippeapparater, effilerhoder for 
hårklippemaskiner, brennsakser, 
permanentkrølleapparater, apparater til avbrenning av 
hår, massasjeapparater, apparater for hånd- og fotpleie, 
elektriske dyr- og teppesakser; knivsmedvarer, verktøy, 
især håndverktøymaskiner så som bormaskiner, 
universalhånmotorer, slipere, matningsskruer, fresere, 
gjengesnitt, blikksakser, ventilslipeanordninger, polerer, 
oppsamlingsinnretning til rensing av spinnemaskiner; 
krafdrevne slagverktøy, især elektro- og fjærhammere; 
fjellboremaskiner, ristemaskiner og tilbehør, såvel som 
spyle- og kjøleapparater, især spylevifter for disse 
maskiner og innretninger. Magnetverktøy, især 
magnetspennplater, -spennskiver og -føtter, 
måleinstrumentholdere; fysikalsk utstyr, sjøfartsutstyr, 
signalinnretninger, måleinnretninger, termometre, 
overvåkningsinnretninger, meldeinnretninger, 
hastighetsvisere, horn og sirener. Prøveinnretninger, 
målelærer, trykkmålere, syremålere; verktøy og 
hjelpeverktøy til bearbeidelse, montering og 
demontering, reparering og rensing av apparatdeler, især 
innspenningsapparater, uttrekningsapparater, 
innstillingsanordninger, magnetiseringsapparater, 
skrunøkler, sandstråleblåsere, batteripolbor; 
ladeapparater og -maskiner for elektrisk oppsamler; 
omformere, likerettere, reguleringsmotstander, 
sikringsautomater, koblingstavler, 
lyskasterinnstillingsapparater. Vannvarmere, 
værelsesoppvarmingsapparater, sentraloppvarminger, 
ventilasjonsinnretninger, klimatiseringsanlegg; 
dampgeneratorer; koke-, steke- og bakeinnretninger, 
især kokeplater og komfyrer; brennere; kjøleapparater, 
kuldemaskiner, kjøleskap, ølkjølere, ismaskiner, 
kjølebeholdere, kjølemøbler, tørkeapparater, 
badeinnretninger, maskiner og apparater for vask, 
husholdnings- og kjøkkenapparater og -maskiner, 
regulerings-, styre- og avstengningsinnretninger for 
varme- og kuldefrembringelsesanlegg, gass- og 
vannarmatur. Isenkramvarer, låse- og smedarbeider, 
låser, beslag, metalltrådvarer, bæregittere, blikkvarer, 
kjettinger, stålkuler, hekter og maljer, metallkasser, 
kjølebeholdere, maskinmessig eller for hånden 
bearbeidete formmetalldeler, valsete og støpte 
konstruksjonsdeler, maskingods, døråpnere, dørlukkere, 
dørhåndtak, hengsler, sikkerhetslåser, skilt. Uedle og 
halvedle metaller, legeringer av uedle og halvedle 
metaller, permanentmagneter, isolatorer, 
isolasjonsmidler, isolasjonsstoffer, keramiske produkter 
for tekniske øyemed, gummiholdige masser og 
kunstharpiksmasser uten eller i forbindelser med 
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fiberstoffer; deler samt form- og presstykker for alle de i 
denne varefortegnelse nevnte varer av de forannevnte 
metaller, deres legeringer, isolasjonsstoffer, keramiske, 
gummiholdige og kunstharpiksmasser. Registreringen 
omfatter vannmotorer samt glassvaske- og tørremaskiner 
samt dermed likeartete varer; seletøy- og skobeslag. 

  Klasse 11   Elektrotekniske apparater, elektromotorer og tilhørende 
deler, elektriske arbeids-, kraft- og verktøymaskiner, 
elektrisk utrustning for land-, luft- og vannfartøyer og for 
forbrenningskraftmaskiner, tennapparater, tennspoler og 
andre tenninnretninger for forbrenningskraftmaskiner, 
fordelere, avbrytere, tennplugger, glødehoder og andre 
enkeltdeler for tenninnretninger; belysningsinnretninger, 
elektriske belysningsanordninger og -innretninger for 
fartøyer, lysmaskiner, lyskastere, lamper, lykter, 
glødelamper, blendere; igangsetningsinnretninger for 
forbrenningskraftmaskiner, hjelpeinnretninger til 
igangsetning av forbrenningskraftmaskiner; batterier, 
akkumulatorer, platesatser, batterikasser, 
transformatorer, spoler, kondensatorer, motstander, 
brytere, koblingskasser, rekulatorer, isolatorer, apparater 
og deler til forhindring av støy, tidsbryter med urverk, 
synkronmotorer for elektrisk drift, gjenstander og 
enkeltdeler for elektrisk installasjon, nemlig sikringer, 
forgreiningsbokser, sikringsbokser, ledninger, mekaniske 
fastgjørings- og elektriske forbindingsmidler for ledninger, 
kabler, klemmer, klemlister; deler av kraftdrevne 
kjøretøyer for land, luft og vann, sykkeldeler; utstyr og 
tilbehør til land-, luft- og vannfartøyer, nemlig: 
retningsvisere, stoppetegn, 
innhentningstegninnretninger, kattøyer, lyskasterstøtter, 
hjulringskademeldere, brennstofforbruksmålere, 
vinduspussere, nummerskilter, nummerskiltkasser, 
bremseinnretninger, styreinnretninger, støtdempere, 
innretninger til å hindre ising, oppvarmingsinnretninger; 
forbrenningskraftmaskiner og tilhørende deler, 
innsprøytningsinnretninger, væskematningsinnretninger, 
innsprøytningspumper, fødepumper, dyser, dyseholdere, 
regulatorer, innstillingsinnretninger; rensere for flytende 
brennstoffer, smøreoljerensere, væskerensere, 
luftrensere; servo-, trykk- og undertrykkapparater, spyle- 
og ladevifter for motorer; forstøvere, forgassere, 
kjølemiddelregulatorer, koblinger, stive og ettergivende 
holdere for feste av apparater og anordninger i kjøretøyer 
og maskiner, ventiler, styreorganer, ledningsstykker, 
koblingsinnretninger, stempler, smøreinnretninger, især 
smørepumper og dråpevisere; ikke-elektriske arbeids- og 
verktøymaskiner. Lysbilledapparater, filmapparater, 
apparater for opptakelse og gjengivelse av lyd og bilder, 
radiomateriell, høyttalere, grammofonmateriell, apparater 
som deler av fjernskrive- og telefonanlegg med og uten 
tråd, fjernsynmateriell og deler for fjernbilledopptak, samt 
tilhørende deler. Elektrisk drevne apparater for legems- 
og hårpleie, hårklippeapparater, effilerhoder for 
hårklippemaskiner, brennsakser, 
permanentkrølleapparater, apparater til avbrenning av 
hår, massasjeapparater, apparater for hånd- og fotpleie, 
elektriske dyr- og teppesakser; knivsmedvarer, verktøy, 
især håndverktøymaskiner så som bormaskiner, 
universalhånmotorer, slipere, matningsskruer, fresere, 
gjengesnitt, blikksakser, ventilslipeanordninger, polerer, 
oppsamlingsinnretning til rensing av spinnemaskiner; 
krafdrevne slagverktøy, især elektro- og fjærhammere; 
fjellboremaskiner, ristemaskiner og tilbehør, såvel som 
spyle- og kjøleapparater, især spylevifter for disse 
maskiner og innretninger. Magnetverktøy, især 
magnetspennplater, -spennskiver og -føtter, 
måleinstrumentholdere; fysikalsk utstyr, sjøfartsutstyr, 
signalinnretninger, måleinnretninger, termometre, 
overvåkningsinnretninger, meldeinnretninger, 
hastighetsvisere, horn og sirener. Prøveinnretninger, 
målelærer, trykkmålere, syremålere; verktøy og 
hjelpeverktøy til bearbeidelse, montering og 
demontering, reparering og rensing av apparatdeler, især 
innspenningsapparater, uttrekningsapparater, 
innstillingsanordninger, magnetiseringsapparater, 
skrunøkler, sandstråleblåsere, batteripolbor; 
ladeapparater og -maskiner for elektrisk oppsamler; 
omformere, likerettere, reguleringsmotstander, 

sikringsautomater, koblingstavler, 
lyskasterinnstillingsapparater. Vannvarmere, 
værelsesoppvarmingsapparater, sentraloppvarminger, 
ventilasjonsinnretninger, klimatiseringsanlegg; 
dampgeneratorer; koke-, steke- og bakeinnretninger, 
især kokeplater og komfyrer; brennere; kjøleapparater, 
kuldemaskiner, kjøleskap, ølkjølere, ismaskiner, 
kjølebeholdere, kjølemøbler, tørkeapparater, 
badeinnretninger, maskiner og apparater for vask, 
husholdnings- og kjøkkenapparater og -maskiner, 
regulerings-, styre- og avstengningsinnretninger for 
varme- og kuldefrembringelsesanlegg, gass- og 
vannarmatur. Isenkramvarer, låse- og smedarbeider, 
låser, beslag, metalltrådvarer, bæregittere, blikkvarer, 
kjettinger, stålkuler, hekter og maljer, metallkasser, 
kjølebeholdere, maskinmessig eller for hånden 
bearbeidete formmetalldeler, valsete og støpte 
konstruksjonsdeler, maskingods, døråpnere, dørlukkere, 
dørhåndtak, hengsler, sikkerhetslåser, skilt. Uedle og 
halvedle metaller, legeringer av uedle og halvedle 
metaller, permanentmagneter, isolatorer, 
isolasjonsmidler, isolasjonsstoffer, keramiske produkter 
for tekniske øyemed, gummiholdige masser og 
kunstharpiksmasser uten eller i forbindelser med 
fiberstoffer; deler samt form- og presstykker for alle de i 
denne varefortegnelse nevnte varer av de forannevnte 
metaller, deres legeringer, isolasjonsstoffer, keramiske, 
gummiholdige og kunstharpiksmasser. Registreringen 
omfatter vannmotorer samt glassvaske- og tørremaskiner 
samt dermed likeartete varer; seletøy- og skobeslag. 

  Klasse 12   Elektrotekniske apparater, elektromotorer og tilhørende 
deler, elektriske arbeids-, kraft- og verktøymaskiner, 
elektrisk utrustning for land-, luft- og vannfartøyer og for 
forbrenningskraftmaskiner, tennapparater, tennspoler og 
andre tenninnretninger for forbrenningskraftmaskiner, 
fordelere, avbrytere, tennplugger, glødehoder og andre 
enkeltdeler for tenninnretninger; belysningsinnretninger, 
elektriske belysningsanordninger og -innretninger for 
fartøyer, lysmaskiner, lyskastere, lamper, lykter, 
glødelamper, blendere; igangsetningsinnretninger for 
forbrenningskraftmaskiner, hjelpeinnretninger til 
igangsetning av forbrenningskraftmaskiner; batterier, 
akkumulatorer, platesatser, batterikasser, 
transformatorer, spoler, kondensatorer, motstander, 
brytere, koblingskasser, rekulatorer, isolatorer, apparater 
og deler til forhindring av støy, tidsbryter med urverk, 
synkronmotorer for elektrisk drift, gjenstander og 
enkeltdeler for elektrisk installasjon, nemlig sikringer, 
forgreiningsbokser, sikringsbokser, ledninger, mekaniske 
fastgjørings- og elektriske forbindingsmidler for ledninger, 
kabler, klemmer, klemlister; deler av kraftdrevne 
kjøretøyer for land, luft og vann, sykkeldeler; utstyr og 
tilbehør til land-, luft- og vannfartøyer, nemlig: 
retningsvisere, stoppetegn, 
innhentningstegninnretninger, kattøyer, lyskasterstøtter, 
hjulringskademeldere, brennstofforbruksmålere, 
vinduspussere, nummerskilter, nummerskiltkasser, 
bremseinnretninger, styreinnretninger, støtdempere, 
innretninger til å hindre ising, oppvarmingsinnretninger; 
forbrenningskraftmaskiner og tilhørende deler, 
innsprøytningsinnretninger, væskematningsinnretninger, 
innsprøytningspumper, fødepumper, dyser, dyseholdere, 
regulatorer, innstillingsinnretninger; rensere for flytende 
brennstoffer, smøreoljerensere, væskerensere, 
luftrensere; servo-, trykk- og undertrykkapparater, spyle- 
og ladevifter for motorer; forstøvere, forgassere, 
kjølemiddelregulatorer, koblinger, stive og ettergivende 
holdere for feste av apparater og anordninger i kjøretøyer 
og maskiner, ventiler, styreorganer, ledningsstykker, 
koblingsinnretninger, stempler, smøreinnretninger, især 
smørepumper og dråpevisere; ikke-elektriske arbeids- og 
verktøymaskiner. Lysbilledapparater, filmapparater, 
apparater for opptakelse og gjengivelse av lyd og bilder, 
radiomateriell, høyttalere, grammofonmateriell, apparater 
som deler av fjernskrive- og telefonanlegg med og uten 
tråd, fjernsynmateriell og deler for fjernbilledopptak, samt 
tilhørende deler. Elektrisk drevne apparater for legems- 
og hårpleie, hårklippeapparater, effilerhoder for 
hårklippemaskiner, brennsakser, 
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permanentkrølleapparater, apparater til avbrenning av 
hår, massasjeapparater, apparater for hånd- og fotpleie, 
elektriske dyr- og teppesakser; knivsmedvarer, verktøy, 
især håndverktøymaskiner så som bormaskiner, 
universalhånmotorer, slipere, matningsskruer, fresere, 
gjengesnitt, blikksakser, ventilslipeanordninger, polerer, 
oppsamlingsinnretning til rensing av spinnemaskiner; 
krafdrevne slagverktøy, især elektro- og fjærhammere; 
fjellboremaskiner, ristemaskiner og tilbehør, såvel som 
spyle- og kjøleapparater, især spylevifter for disse 
maskiner og innretninger. Magnetverktøy, især 
magnetspennplater, -spennskiver og -føtter, 
måleinstrumentholdere; fysikalsk utstyr, sjøfartsutstyr, 
signalinnretninger, måleinnretninger, termometre, 
overvåkningsinnretninger, meldeinnretninger, 
hastighetsvisere, horn og sirener. Prøveinnretninger, 
målelærer, trykkmålere, syremålere; verktøy og 
hjelpeverktøy til bearbeidelse, montering og 
demontering, reparering og rensing av apparatdeler, især 
innspenningsapparater, uttrekningsapparater, 
innstillingsanordninger, magnetiseringsapparater, 
skrunøkler, sandstråleblåsere, batteripolbor; 
ladeapparater og -maskiner for elektrisk oppsamler; 
omformere, likerettere, reguleringsmotstander, 
sikringsautomater, koblingstavler, 
lyskasterinnstillingsapparater. Vannvarmere, 
værelsesoppvarmingsapparater, sentraloppvarminger, 
ventilasjonsinnretninger, klimatiseringsanlegg; 
dampgeneratorer; koke-, steke- og bakeinnretninger, 
især kokeplater og komfyrer; brennere; kjøleapparater, 
kuldemaskiner, kjøleskap, ølkjølere, ismaskiner, 
kjølebeholdere, kjølemøbler, tørkeapparater, 
badeinnretninger, maskiner og apparater for vask, 
husholdnings- og kjøkkenapparater og -maskiner, 
regulerings-, styre- og avstengningsinnretninger for 
varme- og kuldefrembringelsesanlegg, gass- og 
vannarmatur. Isenkramvarer, låse- og smedarbeider, 
låser, beslag, metalltrådvarer, bæregittere, blikkvarer, 
kjettinger, stålkuler, hekter og maljer, metallkasser, 
kjølebeholdere, maskinmessig eller for hånden 
bearbeidete formmetalldeler, valsete og støpte 
konstruksjonsdeler, maskingods, døråpnere, dørlukkere, 
dørhåndtak, hengsler, sikkerhetslåser, skilt. Uedle og 
halvedle metaller, legeringer av uedle og halvedle 
metaller, permanentmagneter, isolatorer, 
isolasjonsmidler, isolasjonsstoffer, keramiske produkter 
for tekniske øyemed, gummiholdige masser og 
kunstharpiksmasser uten eller i forbindelser med 
fiberstoffer; deler samt form- og presstykker for alle de i 
denne varefortegnelse nevnte varer av de forannevnte 
metaller, deres legeringer, isolasjonsstoffer, keramiske, 
gummiholdige og kunstharpiksmasser. Registreringen 
omfatter vannmotorer samt glassvaske- og tørremaskiner 
samt dermed likeartete varer; seletøy- og skobeslag. 

  Klasse 17   Elektrotekniske apparater, elektromotorer og tilhørende 
deler, elektriske arbeids-, kraft- og verktøymaskiner, 
elektrisk utrustning for land-, luft- og vannfartøyer og for 
forbrenningskraftmaskiner, tennapparater, tennspoler og 
andre tenninnretninger for forbrenningskraftmaskiner, 
fordelere, avbrytere, tennplugger, glødehoder og andre 
enkeltdeler for tenninnretninger; belysningsinnretninger, 
elektriske belysningsanordninger og -innretninger for 
fartøyer, lysmaskiner, lyskastere, lamper, lykter, 
glødelamper, blendere; igangsetningsinnretninger for 
forbrenningskraftmaskiner, hjelpeinnretninger til 
igangsetning av forbrenningskraftmaskiner; batterier, 
akkumulatorer, platesatser, batterikasser, 
transformatorer, spoler, kondensatorer, motstander, 
brytere, koblingskasser, rekulatorer, isolatorer, apparater 
og deler til forhindring av støy, tidsbryter med urverk, 
synkronmotorer for elektrisk drift, gjenstander og 
enkeltdeler for elektrisk installasjon, nemlig sikringer, 
forgreiningsbokser, sikringsbokser, ledninger, mekaniske 
fastgjørings- og elektriske forbindingsmidler for ledninger, 
kabler, klemmer, klemlister; deler av kraftdrevne 
kjøretøyer for land, luft og vann, sykkeldeler; utstyr og 
tilbehør til land-, luft- og vannfartøyer, nemlig: 
retningsvisere, stoppetegn, 
innhentningstegninnretninger, kattøyer, lyskasterstøtter, 

hjulringskademeldere, brennstofforbruksmålere, 
vinduspussere, nummerskilter, nummerskiltkasser, 
bremseinnretninger, styreinnretninger, støtdempere, 
innretninger til å hindre ising, oppvarmingsinnretninger; 
forbrenningskraftmaskiner og tilhørende deler, 
innsprøytningsinnretninger, væskematningsinnretninger, 
innsprøytningspumper, fødepumper, dyser, dyseholdere, 
regulatorer, innstillingsinnretninger; rensere for flytende 
brennstoffer, smøreoljerensere, væskerensere, 
luftrensere; servo-, trykk- og undertrykkapparater, spyle- 
og ladevifter for motorer; forstøvere, forgassere, 
kjølemiddelregulatorer, koblinger, stive og ettergivende 
holdere for feste av apparater og anordninger i kjøretøyer 
og maskiner, ventiler, styreorganer, ledningsstykker, 
koblingsinnretninger, stempler, smøreinnretninger, især 
smørepumper og dråpevisere; ikke-elektriske arbeids- og 
verktøymaskiner. Lysbilledapparater, filmapparater, 
apparater for opptakelse og gjengivelse av lyd og bilder, 
radiomateriell, høyttalere, grammofonmateriell, apparater 
som deler av fjernskrive- og telefonanlegg med og uten 
tråd, fjernsynmateriell og deler for fjernbilledopptak, samt 
tilhørende deler. Elektrisk drevne apparater for legems- 
og hårpleie, hårklippeapparater, effilerhoder for 
hårklippemaskiner, brennsakser, 
permanentkrølleapparater, apparater til avbrenning av 
hår, massasjeapparater, apparater for hånd- og fotpleie, 
elektriske dyr- og teppesakser; knivsmedvarer, verktøy, 
især håndverktøymaskiner så som bormaskiner, 
universalhånmotorer, slipere, matningsskruer, fresere, 
gjengesnitt, blikksakser, ventilslipeanordninger, polerer, 
oppsamlingsinnretning til rensing av spinnemaskiner; 
krafdrevne slagverktøy, især elektro- og fjærhammere; 
fjellboremaskiner, ristemaskiner og tilbehør, såvel som 
spyle- og kjøleapparater, især spylevifter for disse 
maskiner og innretninger. Magnetverktøy, især 
magnetspennplater, -spennskiver og -føtter, 
måleinstrumentholdere; fysikalsk utstyr, sjøfartsutstyr, 
signalinnretninger, måleinnretninger, termometre, 
overvåkningsinnretninger, meldeinnretninger, 
hastighetsvisere, horn og sirener. Prøveinnretninger, 
målelærer, trykkmålere, syremålere; verktøy og 
hjelpeverktøy til bearbeidelse, montering og 
demontering, reparering og rensing av apparatdeler, især 
innspenningsapparater, uttrekningsapparater, 
innstillingsanordninger, magnetiseringsapparater, 
skrunøkler, sandstråleblåsere, batteripolbor; 
ladeapparater og -maskiner for elektrisk oppsamler; 
omformere, likerettere, reguleringsmotstander, 
sikringsautomater, koblingstavler, 
lyskasterinnstillingsapparater. Vannvarmere, 
værelsesoppvarmingsapparater, sentraloppvarminger, 
ventilasjonsinnretninger, klimatiseringsanlegg; 
dampgeneratorer; koke-, steke- og bakeinnretninger, 
især kokeplater og komfyrer; brennere; kjøleapparater, 
kuldemaskiner, kjøleskap, ølkjølere, ismaskiner, 
kjølebeholdere, kjølemøbler, tørkeapparater, 
badeinnretninger, maskiner og apparater for vask, 
husholdnings- og kjøkkenapparater og -maskiner, 
regulerings-, styre- og avstengningsinnretninger for 
varme- og kuldefrembringelsesanlegg, gass- og 
vannarmatur. Isenkramvarer, låse- og smedarbeider, 
låser, beslag, metalltrådvarer, bæregittere, blikkvarer, 
kjettinger, stålkuler, hekter og maljer, metallkasser, 
kjølebeholdere, maskinmessig eller for hånden 
bearbeidete formmetalldeler, valsete og støpte 
konstruksjonsdeler, maskingods, døråpnere, dørlukkere, 
dørhåndtak, hengsler, sikkerhetslåser, skilt. Uedle og 
halvedle metaller, legeringer av uedle og halvedle 
metaller, permanentmagneter, isolatorer, 
isolasjonsmidler, isolasjonsstoffer, keramiske produkter 
for tekniske øyemed, gummiholdige masser og 
kunstharpiksmasser uten eller i forbindelser med 
fiberstoffer; deler samt form- og presstykker for alle de i 
denne varefortegnelse nevnte varer av de forannevnte 
metaller, deres legeringer, isolasjonsstoffer, keramiske, 
gummiholdige og kunstharpiksmasser. Registreringen 
omfatter vannmotorer samt glassvaske- og tørremaskiner 
samt dermed likeartete varer; seletøy- og skobeslag. 
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(730) Innehaver: 
 Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, DE-70442  

STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

 Kravstiller: 
 Tosy Robotics Joint Stock Company, No. 7, 538 Lane, , 

Lang Road, , Dong Da District, VN- HANOI CITY, Vietnam 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er slettet etter krav om adm. overprøving, jf. 

varemerkeloven § 37.  
Avgjørelsen ble endelig 2014.04.20. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 148260 
(210) Søknadsnr.: 19904029 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 05/92 – 1992.01.27

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2013.10.08 

(540) Gjengivelse av merket 

AUDA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:  

 9 Vernesko.  
25 Hele vareklassen.

(730) Innehaver: 
 Jal Group France SAS, FR-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU 

FORT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 Sanders & Stassen NV, Veldstraat 99, BE-3500 

HASSELT, Belgia 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Acapo AS 
 Avgjørelse: 
 Registreringen delvis slettet etter krav om adm. 

overprøving, jf. varemerkeloven § 37. Registreringen er 
slettet for «hele vareklassen» i klasse 9. 
Registreringen opprettholdes for «vernesko» i klasse 9 og 
«hele vareklassen» i klasse 25.  
Avgjørelsen ble endelig 2014.04.20. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 0572268 
(210) Søknadsnr.: 199911113 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 08/00 - 2000.02.21 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2013.07.15 

(540) Gjengivelse av merket 

APAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 

 36 Financing services, financial operations, financial 
transactions; investment activities of all kinds and 
especially as regards equity capital; financial 
engineering; services in connection with company 
ownership transfer, company merger and acquisition, in 
all forms; investment research, selection, studies and 
advice; financial and fiscal appraisals; brokerage; 
financial analysis; financial and monetary affairs; 
accumulation, investment and management of funds, 
management of venture enterprise investment funds, 
capital constitution and investment, risk capital, 
investment capital and development capital activities.

(730) Innehaver: 
 Apax Partners Midmarket, 45 avenue Kléber, FR-75016 

PARIS, Frankrike 
 Kravstiller: 
 Apax Partners Worldwide LLP, 15 Portland PLace, GB-

W1B1PT LONDON, Storbritannia 
 Kravstiller fullmektig: 
 Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Utpekningen av den internasjonale registreringen er 

delvis slettet etter krav om adm. overprøving, jf. 
varemerkeloven § 37. Utpekningen er slettet for: 
Klasse 16: Printed matter and publications of all kinds. 
Klasse 35: Business services, especially business 
management assistance, commercial or industrial 
management assistance; business management 
consultancy; business assessments, evaluations and 
expert opinions, business investigations and research, 
business inquiries; organizational and business 
consulting; commercial information agencies; 
consultancy in connection with company and staff 
management, strategy planning, organization and 
administration, consultancy regarding staff training and 
recruitment as services related to staff recruitment; 
market research and studies. 
Klasse 36: Loaning operations; real estate appraisals; 
building and real estate appraisals, assessments and 
management; leasing of real estate; factoring. 
Utpekningen er opprettholdt for de følgende tjenestene 
i klasse 36: Financing services, financial operations, 
financial transactions; investment activities of all kinds 
and especially as regards equity capital; financial 
engineering; services in connection with company 
ownership transfer, company merger and acquisition, in 
all forms; investment research, selection, studies and 
advice; financial and fiscal appraisals; brokerage; 
financial analysis; financial and monetary affairs; 
accumulation, investment and management of funds, 
management of venture enterprise investment funds, 
capital constitution and investment, risk capital, 
investment capital and development capital activities. 
Avgjørelsen ble endelig 2014.04.20. 
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(111) Reg.nr.: 0823157 
(210) Søknadsnr.: 200404785 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 32/05 - 2005.08.08 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2013.09.19 

(540) Gjengivelse av merket 

OMBI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5  Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and disorders. 

(730) Innehaver: 
 AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige 
 Kravstiller: 
 Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, US-IN46285 

INDIANAPOLIS, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS 
 Avgjørelse: 
 Utpekningen av den internasjonale registreringen er slettet 

i sin helhet etter krav om adm. overprøving, jf. 
varemerkeloven § 37.  
Avgjørelsen ble endelig 2014.04.12. 
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Fornyelser 
 
 

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

115655 2024.02.09 
  

 
115656 2024.02.09 
  

 
116045A 2024.03.29 
  

 
116939 2024.05.30 
  

 
117021 2024.06.07 
  

 
117154 2024.06.07 
  

 
117385 2024.06.21 
  

 
117405 2024.06.21 
  

 
117575 2024.07.19 
  

 
117583 2024.07.19 
  

 
117712 2024.07.26 
  

 
118339 2024.08.30 
  

 
118372 2024.08.30 
  

 
118642 2024.09.20 
  

 
118811 2024.10.04 
  

 
160411 2023.12.02 
  

 
162938 2024.06.02 
  

 
163058 2024.06.09 
  

 
163106 2024.06.09 
  

 
163390 2024.06.23 
  

 
163561 2024.07.07 
  

 
163738 2024.07.14 
  

 
163833 2024.07.21 
  

 
163868 2024.07.21 
  

 
163930 2024.08.04 

164102 2024.08.11 
  

 
164103 2024.08.11 
  

 
164170 2024.08.18 
  

 
164174 2024.08.18 
  

 
164510 2024.09.08 
  

 
164576 2024.09.15 
  

 
164613 2024.09.22 
  

 
164616 2024.09.22 
  

 
164645 2024.09.22 
  

 
164697 2024.09.22 
  

 
164702 2024.09.22 
  

 
164716 2024.09.22 
  

 
164868 2024.10.13 
  

 
164982 2024.10.13 
  

 
165029 2024.10.13 
  

 
165392 2024.11.10 
  

 
166068 2024.12.22 
  

 
166082 2024.12.22 
  

 
166083 2024.12.22 
  

 
223099 2024.06.01 
  

 
223171 2024.06.06 
  

 
223197 2024.06.08 
  

 
223233 2024.06.10 
  

 
223300 2024.06.14 
  

 
223345 2024.06.16 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

223387 2024.06.18 
  

 
223413 2024.06.23 
  

 
223414 2024.06.23 
  

 
223417 2024.06.23 
  

 
223428 2024.06.23 
  

 
223512 2024.06.28 
  

 
223625 2024.07.05 
  

 
223726 2024.07.07 
  

 
223856 2024.07.15 
  

 
223986 2024.08.04 
  

 
224026 2024.08.13 
  

 
224086 2024.08.30 
  

 
224414 2024.09.27 
  

 
224415 2024.09.27 
  

 
224774 2024.11.03 
  

 
224806 2024.11.04 
  

 
224908 2024.11.18 
  

 
225186 2024.12.13 
  

 
44508 2024.06.05 
  

 
44899 2024.08.16 
  

 
44902 2024.08.20 
  

 
45355 2024.07.07 
  

 
45357 2024.05.24 
  

 
45448 2024.06.28 
  

 
46080 2024.06.28 
  

 
63549 2024.03.19 
  

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

64077 2024.06.04 
  

 
64089 2024.06.04 
  

 
64095 2024.06.04 
  

 
64433 2024.07.16 
  

 
89672 2023.11.30 
  

 
90112 2024.01.23 
  

 
91242 2024.06.26 
  

 
91389 2024.07.16 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0177300 2024.05.25 
  

 
0484553 2024.05.03 
  

 
0614436 2023.12.28 
  

 
0620471 2024.05.26 
  

 
0620726 2024.05.26 
  

 
0620896 2024.05.27 
  

 
0621236 2024.05.26 
  

 
0622224 2024.05.18 
  

 
0817291 2023.12.17 
  

 
0819778 2024.02.25 
  

 
0821776 2024.03.11 
  

 
0824762 2024.03.23 
  

 
0824955 2024.03.24 
  

 
0826303 2024.05.26 
  

 
0826595 2024.05.26 
  

 
0826637 2024.05.26 
  

 
0826782 2024.05.26 
  

 
0826812 2024.05.18 
  

 
0826869 2024.05.26 
  

 
0826914 2024.05.25 
  

 
0826976 2024.05.27 
 
 

 

0827021 2024.05.18 
  

 
0827089 2024.05.28 
  

 
0827539 2024.03.15 
  

 
0827674 2024.04.05 
  

 
0828437 2024.05.11 
  

 
0828521 2024.05.25 
  

 
0828522 2024.05.25 
  

 
0828684 2024.05.27 
  

 
0828932 2024.05.24 
  

 
0829255 2024.05.24 
  

 
0829271 2024.05.13 
  

 
0829355 2024.05.26 
  

 
0829394 2024.04.01 
  

 
0829682 2024.05.24 
  

 
0829728 2024.05.20 
  

 
0829882 2024.05.26 
  

 
0829908 2024.05.25 
  

 
0830095 2024.05.06 
  

 
0830117 2024.05.25 
  

 
0830280 2024.05.28 
  

 
0830677A 2024.05.25 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0830686 2024.05.27 
  

 
0830952 2024.05.25 
  

 
0831017 2024.05.24 
  

 
0831029 2024.05.28 
  

 
0831152 2024.05.28 
  

 
0831224 2024.05.28 
  

 
0831252 2024.05.20 
  

 
0831548 2024.05.24 
  

 
0831654 2024.05.26 
  

 
0831855 2024.05.27 
  

 
0832107 2024.05.27 
  

 
0832108 2024.05.27 
  

 
0832203 2024.05.24 
  

 
0832390 2024.05.26 
  

 
0832422 2024.05.26 
  

 
0832529 2024.05.25 
  

 
0832797 2024.05.24 
  

 
0833164 2024.05.28 
  

 
0833343 2024.05.26 
  

 
0833344 2024.05.26 
  

 
0833377 2024.05.24 
  

 
0833407 2024.05.25 
 
 

 

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

0833422 2024.05.14 
  

 
0833722 2024.05.04 
  

 
0834026 2024.05.26 
  

 
0834084 2024.05.19 
  

 
0834219 2024.05.25 
  

 
0834391 2024.05.27 
  

 
0834592 2024.05.27 
  

 
0834951 2024.05.28 
  

 
0835577 2024.05.24 
  

 
0835718 2024.05.27 
  

 
0836288 2024.05.25 
  

 
0836297 2024.05.27 
  

 
0836900 2024.05.24 
  

 
0837139 2024.05.24 
  

 
0837140 2024.05.24 
  

 
0837141 2024.05.24 
  

 
0839118 2024.05.14 
  

 
0842098 2024.05.15 
  

 
0845190 2024.05.26 
  

 
0845698 2024.05.26 
  

 
0848938 2024.05.27 
  

 
0850574 2024.05.27 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0851418 2024.05.28 
  

 
0852376 2024.05.25 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0609997 2013.11.18 
  

 
0611866 2013.11.30 
  

 
0814376 2013.11.17 
  

 
0814377 2013.11.17 
  

 
0814378 2013.11.17 
  

 
0814511 2013.11.17 
  

 
0814658 2013.11.18 
  

 
0814826 2013.11.18 
  

 
0814832 2013.11.18 
  

 
0814835 2013.11.18 
  

 
0814853 2013.11.18 
  

 
0814854 2013.11.18 
  

 
0814945 2013.11.18 
  

 
0814949 2013.11.18 
  

 
0814972 2013.11.20 
  

 
0814975 2013.11.17 
  

 
0815109 2013.11.17 
  

 
0815140 2013.11.14 
  

 
0815145 2013.11.18 
  

 
0815170 2013.11.20 
  

 
0815194 2013.11.18 
  

 
0815254 2013.11.18 
  

 
0815256 2013.11.29 
  

 
0815282 2013.11.26 
  

 
0815339 2013.11.14 

0815433 2013.11.19 
  

 
0816009 2013.11.18 
  

 
0816010 2013.11.18 
  

 
0816011 2013.11.18 
  

 
0816058 2013.11.18 
  

 
0816331 2013.11.19 
  

 
0816361 2013.11.19 
  

 
0816374 2013.11.25 
  

 
0816416 2013.11.18 
  

 
0816445 2013.11.19 
  

 
0816499 2013.11.29 
  

 
0816534 2013.11.19 
  

 
0816535 2013.11.19 
  

 
0816794 2013.11.15 
  

 
0816795 2013.11.15 
  

 
0816798 2013.11.15 
  

 
0816800 2013.11.19 
  

 
0816983 2013.11.19 
  

 
0817648 2013.11.17 
  

 
0817724 2013.11.14 
  

 
0817825 2013.11.18 
  

 
0818005 2013.11.25 
  

 
0818459 2013.11.17 
  

 
0818601 2013.11.20 
  

 
0818771 2013.11.17 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0818900 2013.11.17 
  

 
0818928 2013.11.20 
  

 
0819107 2013.11.18 
  

 
0819327 2013.11.17 
  

 
0819398 2013.11.25 
  

 
0819748 2013.11.27 
  

 
0819847 2013.11.28 
  

 
0820155 2013.11.14 
  

 
0820260 2013.11.18 
  

 
0821027 2013.11.29 
  

 
0821904 2013.11.28 
  

 
0822437 2013.11.20 
  

 
0822567 2013.11.18 
  

 
0823115 2013.11.20 
  

 
0826984 2013.11.15 
  

 
0827251 2013.11.17 
  

 
0827255 2013.11.14 
  

 
0829296 2013.11.17 
  

 
0829660 2013.11.18 
  

 
0834998 2013.11.20 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

1121673 2014.03.03 
  

 
1134489 2014.03.03 
  

 
1170428 2014.05.06 
  

 
1173944 2014.05.19 
  

 
1174780 2014.05.19 
  

 
1192037 2014.05.19 
  

 
1192839 2014.05.19 
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