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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.: 285087 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(210) Søknadsnr.: 201511859 
(220) Inndato: 2015.09.23 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GODT OG HJEMMELAGET AS, Hvittingfossveien 263, 

3089 HOLMESTRAND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Mel og næringsmidler av korn; bakverk og 
konditorvarer; sirup; smør; melk; natron; krydder. 

  Klasse 31   Poteter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285088 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(210) Søknadsnr.: 201503857 
(220) Inndato: 2015.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2025.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pactius A/S, c/o Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, DK-
2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare; dataprogramvare for prosesstyring. 
  Klasse 35   Bistand ved forretningsledelse; 

forretnlngsundersøkelser; konsulentbistand 
forretningssaker; administrasjon av avtaler [for andre]. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 285089 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(210) Søknadsnr.: 201511861 
(220) Inndato: 2015.09.23 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roxar Software Solutions AS, Gamle Forusvei 17, 
4033 STAVANGER, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; geologtjenester; geologiske 
undersøkelser; ingeniørtjenester; 
reservoaringeniørtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285090 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(300) Søknadsprioritet 2015.03.09, JM, 66717 
(210) Søknadsnr.: 201511165 
(220) Inndato: 2015.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORCE CLICK 
(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   Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; 
software for håndholdte elektroniske spill tilpasset for 
bruk med en ekstern skjerm eller monitor; håndholdte 
datamaskiner; nettbrett-datamaskiner; personlige 
digitale assistenter (PDA); elektroniske planleggere; 
elektroniske notatblokker; elektroniske boklesere; 
dataspillsoftware for spillmaskiner; håndholdte digitale 
elektroniske innretninger og software relatert dertil; 
håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger i 
stand til å tilveiebringe tilgang til internett og for 
sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, fakser, 
elektronisk post og annen digital data; elektroniske 
håndholdte enheter for trådløst mottak, lagring og/eller 
overføring av data og meldinger, og elektroniske 
innretninger som setter brukeren i stand til å holde styr 
på eller administrere personlig informasjon; apparater 
for opptak og gjengivelse av lyd; MP3- og andre 
digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale 
videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og -
spillere; videokassettopptakere og - spillere; CD-
opptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere; 
digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, 
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radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale 
miksere; lydforsterkere; lydmottakere; lyddekodere; 
lydapparater for biler; stemmeopptaks- og 
gjenkjennelsesapparater; øretelefoner; hodetelefoner; 
lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og –tilbehør; 
modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og 
instrumenter for elektroniske kommunikasjon; 
audiovisuelle undervisningsapparater; optiske 
apparater og instrumenter; 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); 
telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for 
overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og 
ledninger; apparater for datalagring; magnetiske 
datamedium; chip-er, plater og bånd med, eller for 
opptak av, dataprogrammer og software; faksmaskiner; 
kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; 
bildekontrollmottakere; datasoftware; 
operativsystemsoftware for datamaskiner; datasoftware 
for globale posisjoneringssystemer (GPS); 
datasoftware for reise og turisme, reiseplanlegging, 
navigasjon, reiseruteplanlegging, geografisk-, 
destinasjons-, transport- og trafikkinformasjon, 
veiledning for kjøring og gange, brukertilpasset 
kartlegging av lokasjoner, informasjon om veiatlas, 
elektronisk kartdisplay, og destinasjonsinformasjon; 
datasoftware for frembringelse, skapelse, distribusjon, 
nedlasting, overføring, mottak, avspilling, redigering, 
ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, lagring og 
organisering av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og 
multimedia- innhold, elektroniske publikasjoner og 
elektroniske spill; datasoftware for bruk til opptak, 
organisering, overføring, manipulering og gjennomsyn 
av tekst, data, lydfiler, videofiler og elektroniske spill i 
sammenheng med datamaskiner, fjernsyn, set-top-
bokser til fjernsyn, lydspillere, videospillere, 
mediaspillere, telefoner og håndholdte digitale 
elektroniske innretninger; datasoftware som setter 
brukere i stand til å programmere og distribuere tekst, 
data, grafikk, bilder, lyd, video og annet 
multimedieinnhold via globale kommunikasjonsnettverk 
og andre data-, elektroniske, og 
kommunikasjonsnettverk; datasoftware for 
identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og 
håndtering av data og linker mellom dataservere og 
brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og 
andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; 
datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale 
elektroniske innretninger og annen 
forbrukerelektronikk; software for elektronisk 
publisering; software for lesing av elektroniske 
publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig 
informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og 
audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer; 
nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, 
nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; 
databasehåndteringssoftware; 
tegngjenkjennelsessoftware; 
stemmegjenkjennelsessoftware; software for 
elektroniske post og meldingsutveksling; datasoftware 
for tilgang til, browsing og søking i online databaser; 
elektroniske oppslagstavler; 
datasynkroniseringssoftware; 
applikasjonsutviklingssoftware; monitorer og 
visningsskjermer til datamaskiner; 
datamaskintastaturer; datamus og musematter; 
datamaskinprintere; platestasjoner og harddisker til 
datamaskiner; brukermanualer i elektronisk lesbar, 
maskinlesbar eller datamaskinlesbar form for bruk med, 
og solgt som en enhet med, alle de forannevnte varer; 
elektriske og elektroniske tilkoplingselementer, 
koplinger, ledninger, kabler, ladere, docker 
(forankringsinnretninger), docking-stasjoner 
(forankringsstasjoner), grensesnitt, og adaptere for 
bruk med alle forannevnte varer; datautstyr for bruk 
med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater 
med multimediefunksjoner for bruk med alle de 
forannevnte varer; elektroniske apparater med 
interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte 

varer; tilbehør, deler, utstyr og testapparater for alle de 
forannevnte varer; cover, vesker og futteraler/etuier 
tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte 
varer; navigasjonsinstrumenter; apparater for å sjekke 
frankert post; kassaapparater; mekanismer for 
myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; apparater for 
merking av skjørtelengde; stemmemaskiner; 
elektroniske merkelapper for varer; 
prisutvelgelsesmaskiner; apparater og instrumenter for 
veiing; måleutstyr; elektroniske oppslagstavler; 
måleapparater; wafer (silisiumskiver); integrerte kretser; 
fluorescerende skjermer; fjernstyringsapparater; lys 
som leder filamenter (optiske fibre); elektriske 
installasjoner for fjernstyring av industrielle 
operasjoner; lynavledere; elektrolysrør; 
brannslukningsapparater; radiologiske apparater for 
industrielle formål; apparater og utstyr for livredning; 
signalalarmer; solbriller; animerte tegnefilmer; 
apparater og innretninger for gjennomlysing av egg; 
hundefløyter; dekorative magneter; elektriske gjerder; 
elektrisk oppvarmede sokker; alarmer, alarmsensorer 
og alarmovervåkningsinnretninger; sikkerhets- og 
overvåkningsinnretninger for boliger; røyk- og 
karbonmonoksiddetektorer; termostater, 
kontrollapparater, sensorer og kontroller for 
luftkondisjonering og – oppvarming, samt 
ventilasjonsinnretninger og innretning for betjening og 
styring av ventilasjonssystemer; elektriske og 
elektroniske dør- og vinduslåser og –slåer; 
fjernkontroller for åpning og lukking av 
garasjedøråpnere; elektriske og/eller elektroniske 
innretninger for åpning av gardiner, forheng, 
rullegardiner og persienner; lyskontrollanordninger; 
stikkontakter; elektriske og elektroniske brytere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285091 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(210) Søknadsnr.: 201507205 
(220) Inndato: 2015.06.08 
(180) Registreringen utløper: 2025.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BRYGGEN RESEARCH AS, Bryggen 23, 5003 

BERGEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Registreringsverktøy i form av dataprogram for bruk 
innen helse og psykiatri. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285092 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(210) Søknadsnr.: 201511865 
(220) Inndato: 2015.09.23 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RVL PRODUCTS AS, Lindgårdsgate 69 A, 3213 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle formål; preparater 

og midler for herding; bindemidler til industrielle formål.
  Klasse 2   Fargestoffer; rustbeskyttelsesmidler.  
  Klasse 19   Mørtel for bygging. 
  Klasse 35   Salg av kjemiske produkter til industrielle formål, 

preparater og midler for herding, bindemidler til 
industrielle formål, fargestoffer, rustbeskyttelsesmidler, 
mørtel for bygging. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285093 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(300) Søknadsprioritet 2014.08.25, JM, 65298 
(210) Søknadsnr.: 201502569 
(220) Inndato: 2015.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2025.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUICKBOARD 
(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   Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; 
dataspillmaskiner; håndholdte datamaskiner; tablet-
datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); 
elektroniske planleggere; elektroniske notatblokker; 
elektroniske boklesere; håndholdte digitale elektroniske 
innretninger og software relatert dertil; håndholdte 
mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å 
tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak 
og lagring av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post 
og annen digital data; elektroniske håndholdte enheter 
for trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data 
og meldinger, og elektroniske innretninger som setter 
brukeren i stand til å holde styr på eller administrere 
personlig informasjon; apparater for opptak og 
gjengivelse av lys; MP3- og andre 
digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale 
videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og -
spillere; videokassettopptakere og -spillere; CD-
opptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere; 
digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, 
radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale 
miksere; lydforsterkere; lydmottakere; lyddekodere; 
lydapparater for biler; øretelefoner; hodetelefoner; 
lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og -tilbehør; 
modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og 

instrumenter for elektroniske kommunikasjon; 
audiovisuelle undervisningsapparater; optiske 
apparater og instrumenter; 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); 
telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for 
overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og 
ledninger; apparater for datalagring; magnetiske 
datamedium; chip-er, plater og bånd med, eller for 
opptak av, dataprogrammer og software; faksmaskiner; 
kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; 
bildekontrollmottakere; datasoftware; data- og 
elektroniske spill; datasoftware for globale 
posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware for reise 
og turisme, reiseplanlegging, navigasjon, 
reiseruteplanlegging, geografisk-, destinasjons-, 
transport- og trafikkinformasjon, veiledning for kjøring 
og gange, brukertilpasset kartlegging av lokasjoner, 
informasjon om veiatlas, elektronisk kartdisplay, og 
destinasjonsinformasjon; datasoftware for 
frembringelse, skapelse, distribusjon, nedlasting, 
overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering, 
koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering 
av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og multimedia- 
innhold, elektroniske publikasjoner og elektroniske spill; 
datasoftware for bruk til opptak, organisering, 
overføring, manipulering og gjennomsyn av tekst, data, 
lydfiler, videofiler og elektroniske spill i sammenheng 
med datamaskiner, fjernsyn, set-top-bokser til fjernsyn, 
lydspillere, videospillere, mediaspillere, telefoner og 
håndholdte digitale elektroniske innretninger; 
datasoftware som setter brukere i stand til å 
programmere og distribuere teks, data, grafikk, bilder, 
lyd, video og annet multimedieinnhold via globale 
kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, 
og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for 
identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og 
håndtering av data og linker mellom dataservere og 
brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og 
andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; 
datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale 
elektroniske innretninger og annen 
forbrukerelektronikk; software for elektronisk 
publisering; software for lesing av elektroniske 
publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig 
informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og 
audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer; 
nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, 
nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; 
databasehåndteringssoftware; 
tegngjenkjennelsessoftware; 
stemmegjenkjennelsessoftware; software for 
elektroniske post og meldingsutveksling; datasoftware 
for tilgang til, browsing og søking i online databaser; 
elektroniske oppslagstavler; 
datasynkroniseringssoftware; 
applikasjonsutviklingssoftware; brukermanualer i 
elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar 
form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de 
forannevnte varer; elektriske og elektroniske 
tilkoplingselementer, koplinger, ledninger, kabler, 
ladere, docker (forankringsinnretninger), docking-
stasjoner (forankringsstasjoner), grensesnitt, og 
adaptere for bruk med alle forannevnte varer; 
datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; 
elektroniske apparater med multimediefunksjoner for 
bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske 
apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle 
de forannevnte varer; tilbehør, deler, utstyr og 
testapparater for alle de forannevnte varer; cover, 
vesker og futteraler/etuier  tilpasset eller formet for å 
inneholde alle forannevnte varer; 
navigasjonsinstrumenter; apparater for å sjekke 
frankert post; kassaapparater; mekanismer for 
myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; apparater for 
merking av skjørtelengde; stemmemaskiner; 
elektroniske merkelapper for varer; 
prisutvelgelsesmaskiner; apparater og instrumenter for 
veiing; måleutstyr; elektroniske oppslagstavler; 
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måleapparater; optiske apparater og instrumenter; 
wafer (silisiumskiver); integrerte kretser; fluorescerende 
skjermer; fjernstyringsapparater; lys som leder 
filamenter (optiske fibre); elektriske installasjoner for 
fjernstyring av industrielle operasjoner; lynavledere; 
elektrolysrør; brannslukningsapparater; radiologiske 
apparater for industrielle formål; apparater og utstyr for 
livredning; signalalarmer; solbriller; animerte 
tegnefilmer; apparater og innretninger for 
gjennomlysing av egg; hundefløyter; dekorative 
magneter; elektriske gjerder; elektrisk oppvarmede 
sokker;  alarmer, alarmsensorer og 
alarmovervåkningssystemer; sikkerhets- og 
overvåkningssystemer for boliger; røyk- og 
karbonmonoksiddetektorer; termostater, 
kontrollapparater, sensorer og kontroller for 
luftkondisjonering og -oppvarming, samt 
ventilasjonsinnretninger- og systemer; elektriske og 
elektroniske dør- og vinduslåser og -slåer; 
garasjedøråpnere; åpnere for gardiner, forheng, 
rullegardiner og persienner; lyskontrollanordninger.   

  Klasse 14   Ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur; 
klokker; tidsmålere; kronografer for bruk som 
tidsmålere; kronometre; klokkestropper; klokkeremmer; 
etuier for armbåndsur, klokker, ur og kronometriske 
instrumenter; deler for armbåndsur, klokker samt ur og 
kronometriske instrumenter; juvelervarer. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjons- og 
telekommunikasjonstjenester; kommunikasjon gjennom 
datamaskiner, data-interkommunikasjon; telex-, 
telegram- og telefontjenester; faks-, 
meldingsinnsamlings- og overføringstjenester; 
overføring av data og av informasjon ved hjelp av 
elektroniske midler, datamaskiner, kabler og ledninger, 
radio, teleprintere, telebrev, elektronisk post, telefaxer, 
fjernsyn, mikrobølger, laserstråler, 
kommunikasjonssatellitter eller elektroniske 
kommunikasjonsmidler; tilveiebringe trådløs 
telekommunikasjon via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av 
data og dokumentasjon via internett eller andre 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; elektronisk 
posttjenester; levering av meldinger ved elektronisk 
overføring; trådløs digital meldingsutveksling, 
personsøkertjenester, og elektronisk posttjenester, 
herunder tjenester som setter en bruker i stand til å 
sende og/eller motta meldinger gjennom et trådløst 
datanettverk; utleie av kommunikasjonsapparater og 
elektroniske postbokser; elektroniske nyhetstjenester; 
tilveiebringe online oppslagstavler for overføring av 
meldinger mellom datamaskinbrukere; 
telekommunikasjonstilgangstjenester; tilveiebringe 
telekommunikasjonstilgang til nettsider; tilveiebringe 
telekommunikasjonstilgang og koblinger til databaser, 
registre og kataloger via internett og andre elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tilgang til online 
søkbare databaser av tekst-, data-, bilde-, lyd-, video- 
og multimedieinnhold; tilveiebringe 
telekommunikasjonstilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk ved å, og/eller for å, 
identifisere, lokalisere, gruppere, distribuere og 
håndtere data og lenker/koblinger til tredjeparters 
dataservere, dataprosessorer og datamaskinbrukere; 
tilveiebringe tilgang til sosiale nettverksnettsider; 
kommunikasjonstjenester, nemlig matching av brukere 
for overføring av musikk, video- og lydopptak via 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
telekommunikasjonstilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk, for overføring eller mottak av 
lyd-, video eller multimedieinnhold; overføring av digital 
lyd-, video- og multimedieinnhold ved 
telekommunikasjon; elektroniske overføring av lyd- og 
videofiler via data- og andre elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; kringkasting av lyd; 
kringkasting av video; kringkasting eller overføring av 
radio- og fjernsynsprogrammer; kringkasting eller 
overføring av videoinnhold via et globalt datanettverk; 
strømming av videoinnhold via et globalt datanettverk; 
strømming av lydinnhold via et globalt datanettverk; 

webcastingtjenester; informasjon, rådgivnings- og 
konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285094 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(300) Søknadsprioritet 2014.11.17, JM, 65828 
(210) Søknadsnr.: 201505968 
(220) Inndato: 2015.05.15 
(180) Registreringen utløper: 2025.05.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

TVOS 
(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   Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; 
håndholdte datamaskiner; tablet-datamaskiner; 
personlige digitale assistenter (PDA); elektroniske 
planleggere; elektroniske notatblokker; elektroniske 
boklesere; håndholdte digitale elektroniske innretninger 
og software relatert dertil; håndholdte mobile digitale 
elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe 
tilgang til internett og for sending, mottak og lagring av 
telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen 
digital data; elektroniske håndholdte enheter for 
trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og 
meldinger, og elektroniske innretninger som setter 
brukeren i stand til å holde styr på eller administrere 
personlig informasjon; apparater for opptak og 
gjengivelse av lyd; MP3- og andre 
digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale 
videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og -
spillere; videokassettopptakere og -spillere; CD-
opptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere; 
digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, 
radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale 
miksere; lydforsterkere; lydmottakere; lyddekodere; 
lydapparater for biler; øretelefoner; hodetelefoner; 
lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og -tilbehør; 
modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og 
instrumenter for elektroniske kommunikasjon; 
audiovisuelle undervisningsapparater; optiske 
apparater og instrumenter; 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); 
telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for 
overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og 
ledninger; apparater for datalagring; magnetiske 
datamedium; chip-er, plater og bånd med, eller for 
opptak av, dataprogrammer og software; faksmaskiner; 
kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; 
bildekontrollmottakere; datasoftware;  datasoftware for 
globale posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware 
for reise og turisme, reiseplanlegging, navigasjon, 
reiseruteplanlegging, geografisk-, destinasjons-, 
transport- og trafikkinformasjon, veiledning for kjøring 
og gange, brukertilpasset kartlegging av lokasjoner, 
informasjon om veiatlas, elektronisk kartdisplay, og 
destinasjonsinformasjon; datasoftware for 
frembringelse, skapelse, distribusjon, nedlasting, 
overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering, 
koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering 
av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og multimedia- 
innhold, elektroniske publikasjoner og elektroniske spill; 
datasoftware for bruk til opptak, organisering, 
overføring, manipulering og gjennomsyn av tekst, data, 
lydfiler, videofiler og elektroniske spill i sammenheng 
med datamaskiner, fjernsyn, set-top-bokser til fjernsyn, 
lydspillere, videospillere, mediaspillere, telefoner og 
håndholdte digitale elektroniske innretninger; 
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datasoftware som setter brukere i stand til å 
programmere og distribuere tekst, data, grafikk, bilder, 
lyd, video og annet multimedieinnhold via globale 
kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, 
og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for 
identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og 
håndtering av data og linker mellom dataservere og 
brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og 
andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; 
datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale 
elektroniske innretninger og annen 
forbrukerelektronikk; software for elektronisk 
publisering; software for lesing av elektroniske 
publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig 
informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og 
audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer; 
nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, 
nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; 
databasehåndteringssoftware; 
tegngjenkjennelsessoftware; 
stemmegjenkjennelsessoftware; software for 
elektroniske post og meldingsutveksling; datasoftware 
for tilgang til, browsing og søking i online databaser; 
elektroniske oppslagstavler; 
datasynkroniseringssoftware; 
applikasjonsutviklingssoftware; brukermanualer i 
elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar 
form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de 
forannevnte varer; elektriske og elektroniske 
tilkoplingselementer, koplinger, ledninger, kabler, 
ladere, docker (forankringsinnretninger), docking-
stasjoner (forankringsstasjoner), grensesnitt, og 
adaptere for bruk med alle forannevnte varer; 
datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; 
elektroniske apparater med multimediefunksjoner for 
bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske 
apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle 
de forannevnte varer; tilbehør, deler, utstyr og 
testapparater for alle de forannevnte varer; cover, 
vesker og futteraler/etuier  tilpasset eller formet for å 
inneholde alle forannevnte varer; 
navigasjonsinstrumenter; apparater for å sjekke 
frankert post; kassaapparater; mekanismer for 
myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; apparater for 
merking av skjørtelengde; stemmemaskiner; 
elektroniske merkelapper for varer; 
prisutvelgelsesmaskiner; apparater og instrumenter for 
veiing; måleutstyr; elektroniske oppslagstavler; 
måleapparater; optiske apparater og instrumenter; 
wafer (silisiumskiver); integrerte kretser; fluorescerende 
skjermer; fjernstyringsapparater; lys som leder 
filamenter (optiske fibre); elektriske installasjoner for 
fjernstyring av industrielle operasjoner; lynavledere; 
elektrolysrør; brannslukningsapparater; radiologiske 
apparater for industrielle formål; apparater og utstyr for 
livredning; signalalarmer; solbriller; animerte 
tegnefilmer; apparater og innretninger for 
gjennomlysing av egg; hundefløyter; dekorative 
magneter; elektriske gjerder; elektrisk oppvarmede 
sokker;  alarmer, alarmsensorer og 
alarmovervåkningssystemer; sikkerhets- og 
overvåkningssystemer for boliger; røyk- og 
karbonmonoksiddetektorer; termostater, 
kontrollapparater, sensorer og kontroller for 
luftkondisjonering og -oppvarming, samt 
ventilasjonsinnretninger- og systemer; elektriske og 
elektroniske dør- og vinduslåser og -slåer; 
garasjedøråpnere; åpnere for gardiner, forheng, 
rullegardiner og persienner; lyskontrollanordninger; 
elektriske uttak og stikkontakter; elektriske og 
elektroniske brytere. 

  Klasse 28   Dataspillmaskiner; håndholdte elektroniske 
spillenheter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor; data- og elektroniske spill. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; dataprogrammering; design og utvikling av 
datahardware og -software; design, utvikling og 
vedlikehold av brukerspesifikk datasoftware innen 

området naturlig språk, tale, taler, språk, 
stemmegjenkjennelse og stemmeavtrykk-
gjenkjennelse; utleie av datahardware- og 
softwareapparater og -utstyr; datahardware- og -
softwarekonsultasjonstjenester; støtte- og 
konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer, 
databaser og applikasjoner; tilveiebringe datahardware-
eller -softwareinformasjon online; frembringelse, design 
og vedlikeholdstjenester for nettsider; vertstjenester for 
nettsider; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) 
inkludert vertstjenester for datasoftwareapplikasjoner 
for andre; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) 
med datasoftware for frembringelse, skapelse, 
distribuering, nedlasting, overføring, mottak, avspilling, 
redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, 
lagring og organisering av tekst, grafikk, bilder, lyd, 
video og multimediainnhold, samt elektroniske 
publikasjoner; applikasjonstjenestetilbydertjenester 
(ASP) med software for bruk i sammenheng med 
stemmegjenkjennelsessoftware og stemmestyrte 
softwareapplikasjoner; tilveiebringe online, ikke-
nedlastbart software; tilveiebringe søkemotorer for 
innhenting av data via internett og andre elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; frembringe registre av online 
informasjon, side og andre ressurser tilgjengelig på 
globale datanettverk for andre; elektronisk 
datalagringstjenester; kartografi- og karttjenester; 
informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til alt det ovennevnte. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverkbyggingstjenester; tilveiebringe 
et nettsted for sosial nettverksbygging. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285095 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(210) Søknadsnr.: 201510319 
(220) Inndato: 2015.08.21 
(180) Registreringen utløper: 2025.08.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Disney Enterprises, Inc., 500 South Buena Vista Street, 
US-CA91521 BURBANK, USA 

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

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, nemlig adressebøker, 
almanakker, avtalebøker, trykket kunst, autografbøker, 
babybøker, baseballkort, bokstøtter, bokmerker, 
fiksjonslitteraturbøker, bøker, magasiner, aviser og 
ukeblad inneholdende historier, spill og aktiviteter for 
barn, klistremerker til støtfangere, kalendere, 
tegneserier, julekort, aktivitetsbøker for barn, 
bordskånere laget av papir, myntalbum, fargebøker, 
trykket ark for fargelegging av barn, pocket-bøker, 
kupongbøker, overføringsbilder, dekorative 
borddekorasjoner laget av papir, dagbøker, 
tegnelinjaler, konvolutter, flashcard (kort med bilder 
eller gloser), gavekort, gavepapir, takkekort, 
gjestebøker, ukeblad og magasiner, kart, notisblokker, 
aviser og trykket ukeblad inneholdende leker og 
aktiviteter for barn, aviser, skrivepapir, notatbøker, 
papir til notatbøker, malerier, papirflagg, 
kakedekorasjoner laget av papir, party dekorasjoner 
laget av papir, servietter laget av papir, partyposer 
laget av papir, sløyfer laget av papir til gaveinnpakning, 
papirvimpler, spisebrikker laget av papir, beholdere til 
penner og blyanter, bokser og etuier til penner og 
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blyanter, fotoalbum, fotografier, bildertrykk (photo-
engraving), plakater, bildebøker, party-poser, portretter, 
postkort, postere, trykket premier, trykket sertifikater, 
trykket invitasjoner, trykket menyer, oppskriftsbøker, 
scorekort, frimerkealbum, klistremerker, byttekort, 
linjaler, skrivepapir; trykksaker, materialer til 
bokbinding; fotografier, skrivesaker; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, nemlig bagger, ryggsekker, 
ringekortbeholdere, myntvesker, rumpetasker, 
nøkkelbeholdere, nøkkelringer, reisebagger, baggasje-
tags, lommebøker og seddelbøker; skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.           

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

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

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

opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285096 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(210) Søknadsnr.: 201510924 
(220) Inndato: 2015.09.02 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEAL ENGINEERING AS, Produksjonsveien 12, 1618 
FREDRIKSTAD, Norge 

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

bygningsmaterialer av metall; Små gjenstander av 
metall (isenkramvarer); varer av uedelt metall (ikke 
opptatt i andre klasser); tetningspropper av metall.         

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer og varer av edle 
metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre 
klasser. 

  Klasse 17   Kautsjuk, guttaperka, gummi, glimmer samt varer 
laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; 
ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- 
og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); 
tetninger som ved en dynamisk og/eller statisk 
virkemåte skiller væsker, gasser, partikler, medier fra 
hverandre under trykk og/eller ved trykkløse tilstander, 
og/eller under vakuum, og/eller aktiveres av trykk 
og/eller vakuum eller ikke, ved bevegelser og/eller ved 
stillstand, for opprettholdelse av sikker og tiltenkt drift 
av de aktuelle komponenter og gjenstander; tetninger, 
tetningsprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 285097 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(210) Søknadsnr.: 201510528 
(220) Inndato: 2015.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tess AS, Postboks 1540, 3007 DRAMMEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bistand 

for og til ledelse av handels- eller industrivirksomheter 
og bedrifter; forretningsevaluering; faglige 
konsultasjoner om forretninger; 
forretningsundersøkelser; forretningsopplysninger; 
forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; konsulentbistand i forretningssaker; 
konsultasjoner om og for bedrifts- og 
forretningsledelse; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; organisering av messer for 
markedsføring; organisering av messer for salg; 
organisering av utstillinger for handelsformål; 
rådgivning og bistand om, for og ved organisasjons- og 
forretningsledelse. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
fremvisning av produkter i forbindelse med messer, 
utstillinger og undervisning; arrangering, koordinering 
og organisering av tiltak for virksomheter med felles 
interesser i forbindelse med messer, utstillinger og 
undervisning; organisering av mottagelser; organisering 
og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av 
konferanser; organisering og ledelse av kongresser; 
organisering og ledelse av seminarer; organisering og 
ledelse av symposium; organisering av utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål; praktisk opplæring; 
undervisning; utdannelse; informasjon vedrørende 
utdannelse. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285098 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(210) Søknadsnr.: 201511867 
(220) Inndato: 2015.10.29 
(180) Registreringen utløper: 2025.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Trude Therese Pedersen, Bråtenalleen 29, 0487 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Sminkeprodukter. 
  Klasse 8   Krølltang, rettetang. 
  Klasse 35   Salg av sminke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285099 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(210) Søknadsnr.: 201212219 
(220) Inndato: 2012.11.14 
(180) Registreringen utløper: 2022.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEARA ALIMENTOS LTDA., Av. Chedid Jafet, 222 - 
Bloco A - 2o. Andar - Sala 1 Vila Olimpia, BR-04551-
065 SÃO PAULO - SP, Brasil 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285100 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(300) Søknadsprioritet 2015.03.11, US, 

86/561,395#@#2015.03.11, 
US, 86/561,434 

(210) Søknadsnr.: 201510321 
(220) Inndato: 2015.08.21 
(180) Registreringen utløper: 2025.08.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

STAR WARS ROGUE ONE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. B, US-
CA94129 SAN FRANCISCO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; lydbøker; lydopptak; lydopptak og visuelle 
opptak; videospill-software; computerprogrammer og 
software; forbrukerelektronikk (consumer electronics) 
og tilbehør dertil; briller og solbriller og tilbehør dertil; 
kikkert; dekorative magneter; linjaler (graduated rulers); 
mikrofoner.  

  Klasse 41   Utdanning og underholdningstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285101 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511992 
(220) Inndato: 2015.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nevion Europe AS, Nordre Kullerød 1, 3241 

SANDEFJORD, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 
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 og instrumenter for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske 
databærere; dataprogrammer; databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; elektronisk, digitalt utstyr av typene 
multipleksere, kodere, dekodere, omkodere, 
komprimerere, dekomprimerere og 
forbindelsesterminaler, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier, dataprogramvare, høyttalere, 
mikrofoner, projeksjonsapparater, projeksjonsskjermer, 
skjermer, videokameraer, videoopptakere, 
videoskjermer; programvare. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
telekommunikasjonstjenester tilknyttet 
telekommunikasjonsnettverk for formidling, transport og 
distribusjon for videosignaler, formidling av digitale 
medier, datakommunikasjonsvirksomhet; dataassistert 
overføring av lyd og bilder; fjernsynssendinger; 
informasjon om telekommunikasjon; 
kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler; overføring av beskjeder og bilder ved 
datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; 
streaming av data, trådløs kringkasting, 
videokonferansetjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling; 
industriell analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; plattformtjeneste 
[PaaS]; softwaretjenester [SaaS]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285102 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201212881 
(220) Inndato: 2012.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2022.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hexagon Composites ASA, Postboks 836 Sentrum, 
6001 ÅLESUND, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 17   Fiberarmeringsduker. 
  Klasse 20   Høytrykks- og lavtrykksbeholdere av kompositt. 
  Klasse 40   Bearbeiding av materialer: Herunder produksjon av 

høytrykks- og lavtrykksbeholdere av kompositt for gass, 
væsker, luft. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285103 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201212882 
(220) Inndato: 2012.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2022.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hexagon Composites ASA, Postboks 836 Sentrum, 
6001 ÅLESUND, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 17   Fiberarmeringsduker.     
  Klasse 20   Høytrykks- og lavtrykksbeholdere av kompositt. 
  Klasse 40   Bearbeiding av materialer: Herunder produksjon av 

høytrykks- og lavtrykksbeholdere av kompositt for gass, 
væsker, luft. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285104 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(300) Søknadsprioritet 2015.05.18, JM, 

67176#@#2015.05.26, JM, 
67228 

(210) Søknadsnr.: 201507582 
(220) Inndato: 2015.06.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.06.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

APPLE MUSIC 
(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   Datamaskiner; dataperiferiutstyr; datahardware; 
håndholdte datamaskiner; nettbrett (datamaskiner); 
bærbare datamaskiner; håndholdte digitale elektroniske 
innretninger som kan tilveiebringe tilgang til internett og 
for å sende, motta og lagre telefonsamtaler, elektronisk 
post og annen digital data; dataperiferiutstyr til å bære 
på kroppen (wearable); datahardware til å bære på 
kroppen (wearable); periferiutstyr for mobile 
innretninger; digitale elektroniske innretninger til å bære 
på kroppen (wearable) som kan tilveiebringe tilgang til 
internett for å sende, motta og lagre telefonsamtaler, 
elektronisk post og annen digital data; radioer, 
radiosendere og – mottakere; mediaspillere, 
lydhøytalere, telefonapparater, 
telekommunikasjonsinnretninger, og datamaskiner for 
bruk i motorkjøretøy; stemmeopptaks- og 
gjenkjenningsapparater; øretelefoner, hodetelefoner; 
lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og –tilbehør; 

apparater for opptak og gjengivelse av lyd; digitale lyd- 
og videospillere og –opptakere; lydforsterkere og –
mottakere; nettverkskommunikasjonsapparater; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr og –instrumenter; 
telekommunikasjonsapparater og –instrumenter; 
telefoner; mobiltelefoner; trådløse 
kommunikasjonsinnretninger for overføring av 
stemmer, data, bilder, lyd, video og multimedieinnhold; 
datakabler, -monitorer samt –visningsskjermer, 
tastaturer, mus og musematter, grammofonstifter og 
skriverspisser, printere og platestasjoner samt 
fastplatelagre; datalagringsapparater og –media; 
datachip-er; optiske apparater og instrumenter; 
kameraer; batterier; TV-er; TV-mottakere; TV-skjermer; 
set-top-bokser; globale 
posisjoneringssysteminnretninger (GPS); 
navigasjonsinstrumenter og –innretninger; håndholdte 
innretninger for avspilling, organisering, nedlasting, 
overføring, manipulering og gjennomgang av lyd, samt 
mediefiler; håndholdte innretninger for kontrollering av 
høyttalere, forsterkere, stereosystemer og 
underholdningssystemer; håndholdte innretninger og 
innretninger til å bære på kroppen (wearable) for 
avspilling, organisering, nedlasting, overføring, 
manipulering og gjennomgang av lyd, samt mediefiler; 
stereosystemer, hjemmekinoanlegg samt 
hjemmeunderholdningsanlegg; hjemmekino- og 
hjemmeunderholdningsanlegg inneholdende lyd- og 
videospillere, høyttalere, forsterkere samt trådløse 
håndholdte kontrollenheter; datasoftware; datasoftware 
for å sette opp, konfigurere, operere og kontrollere 
mobile innretninger, innretninger til å bære på kroppen 
(wearable), mobiletelefoner, datamaskiner og 
dataperiferiutstyr, samt lyd- og videospillere; 
applikasjonsutviklingssoftware; datasoftware for bruk til 
avspilling, organisering, nedlasting, overføring, 
manipulering og gjennomgang av lydfiler og mediafiler; 
datasoftware for bruk til programmering og kontrollering 
av høyttalere, forsterkere; datasoftware for bruk til å 
kontrollere lyd- og videospillere; datasoftware for bruk 
til levering, distribusjon og overføring av digital musikk 
og underholdningsrelatert lyd-, video-, tekst- og 
multimedieinnhold; datasoftware for opprettelse av 
søkbare databaser med informasjon og data for peer-
to-peer  databaser for sosial nettverksbygging; 
datasoftware som setter brukeren i stand til å 
programmere og distribuere lyd-, video-, data-, tekst- 
og annet multimedieinnhold, herunder musikk, 
konserter, videoer, radio, TV, nyheter, sport, spill, 
kulturelle begivenheter og underholdningsrelatert og 
utdannelsesprogrammer via kommunikasjonsnettverk; 
datasoftware for identifisering, lokalisering, gruppering, 
distribuering og administrering av data og lenker 
mellom dataservere og brukere tilknyttet elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; datasoftware for tilgang til, 
browsing og søking i online databaser; nedlastbar lyd- 
og videoopptak med musikk, musikkopptredener, samt 
musikkvideoer; nedlastbare elektroniske bøker, 
magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, aviser, journaler og 
andre publikasjoner; elektriske og elektroniske 
konnektorer, koplinger, chip-er, kabler og ledninger, 
ladere, dokker, dokkingstasjoner, grensesnitt og 
adaptere for bruk med alle forannevnte varer; covere, 
vesker og etuier tilpasset eller formet for å inneholde 
datamaskiner, dataperiferiutstyr, datahardware, 
håndholdte datamaskiner, nettbrett (datamaskiner), 
bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, telefoner, 
håndholdte digitale innretninger og digitale innretninger 
til å bære på kroppen (wearable), samt lyd- og 
videspillere; fjernkontroller samt håndholdte 
innretninger og innretninger til å bære på kroppen 
(wearable) for kontrollering av lyd- og videospillere, 
høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg og 
underholdningsanlegg; tilbehør, deler, utrusning og 
testapparater for alle forannevnte varer; elektroniske 
agendaer; apparater for å sjekke frankeringspost; 
kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; 
dikteringsmaskiner; markeringsanordninger for søm; 
voteringsmaskiner; elektroniske merkelapper for varer; 
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prisutvelgelsesmaskiner; faksmaskiner; veieapparater 
og –maskiner; måleinstrumenter; elektroniske 
oppslagstavler; veieapparater; silisiumskiver; integrerte 
kretser; forsterkere; fluorescerende skjermer; 
ledetråder for lysstråler (optiske fibrer); elektriske 
installasjoner for fjernkontroll av industrielle 
operasjoner; lynavledere; elektrolysatorer; 
brannslukningsapparater; radiologiske apparater for 
industrielle formål; livredningsapparater og –utstyr; 
lydalarmer; solbriller; animerte tegneserier; klarelamper 
for kontroll av egg; hundefløyter; dekorative magneter; 
elektriske gjerder; bærbare fjernkontrollerte bil-retarder; 
elektrisk oppvarmede sokker.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; kringkasting og 
overføring av stemmer, data, bilder, musikk, lyd, video, 
multimedia, TV og radio ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, internett, 
satellitt, radio, trådløse kommunikasjonsnettverk, TV og 
kabel; kringkasting og overføring av strømmet musikk, 
lyd, video og multimedieinnhold ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, internett, 
satellitt, radio, trådløse kommunikasjonsnettverk, TV og 
kabel; abonnements- og betaling-per-bruk-
kringkastings- og -overføringstjenester ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, internett, 
satellitt, radio, trådløse kommunikasjonsnettverk, TV og 
kabel; matching av brukere for overføring av musikk, 
lyd, video og multimedieinnhold ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, internett, 
satellitt, radio, trådløse kommunikasjonsnettverk, TV og 
kabel; telefon-, elektronisk post-, elektronisk 
meldingsutvekslings-, elektronisk dataoverførings-, 
lydkonferansevirksomhets- og 
videkonferansevirksomhetstjenester; tilveiebringe 
tilgang til telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, 
internett, satellittkommunikasjonsteknikk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk, samt kabel; tilveiebringe 
tilgang til nettsider, databaser, elektroniske 
oppslagstavler, online forum, kataloger, musikk, samt 
video- og lydprogrammer; kommunikasjon ved hjelp av 
datamaskiner; tilveiebringe en nettside for opplasting, 
lagring, deling, gjennomsyn og posting av bilder, lyd, 
videoer, online journaler, blogger, podcast og 
multimedieinnhold; informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.  

  Klasse 41   Utdannelsestjenester; arrangering, organisering, 
utførelse og presentasjon av seminarer, 
arbeidsgrupper, kurs, nettseminarer, konferanser, 
online instruksjoner, og fjernundervisningsprogrammer; 
arrangering, organisering, utførelse og presentasjon av 
konserter, live forestillinger, 
underholdningsspesialbegivenheter, kunst og kulturelle 
begivenheter, teaterunderholdning, konkurranser, 
tevlinger, markeder og messer, festivaler, utstillinger, 
fremvisninger og sportsbegivenheter; produksjon, 
distribusjon og presentasjon av radioprogrammer, TV-
programmer, spillefilmer, lydopptak; tilveiebringe 
løpende TV-, radio-, lyd-, video-, podcast- og 
webcastprogrammer; tilveiebringe programstyring av 
underholdning, sport, musikk, informasjon, nyheter, og 
aktuelle hendelser ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, internett, 
satellitt, radio, trådløse kommunikasjonsnettverk og 
kabel-TV; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe 
strømming, abonnement og nedlastbar musikkplattform 
og -tjenester; tilveiebringelse av live underholdning og 
innspilt underholdning, nemlig musikalske forestillinger; 
tilveiebringe programstyring av ikke-nedlastbar 
underholdning, sport, musikk, informasjon, nyheter og 
aktuelle hendelser; tilveiebringe nettsider og 
dataapplikasjoner inneholdende programstyring av 
underholdning, sport, musikk, informasjon, nyheter, 
aktuelle hendelser samt kunst og kultur; tilveiebringe 
nettsider og dataapplikasjoner inneholdende 
informasjon innen områdene underholdning, musikk, 
sport, nyheter samt kunst og kultur; tilveiebringe ikke-
nedlastbare dataspill, elektroniske spill, interaktive spill 
samt videospill; tilveiebringe informasjon, timeplaner, 
omtaler og personaliserte anbefalinger av 

utdannelsesprogrammer, underholdning, spillefilmer, 
teater, kunst og kulturbegivenheter, konserter, live 
opptredener, konkurranser, markeder og messer, 
festivaler, utstillinger, fremvisninger og 
sportsbegivenheter; billettreservasjons- og 
bookingtjenester for utdannelsesprogrammer, 
underholdning, spillefilmer, teater, kunst og 
kulturbegivenheter, konserter, live opptredener, 
konkurranser, markeder og messer, festivaler, 
utstillinger, fremvisninger og sportsbegivenheter; 
publisering og presentasjon av omtaler, rundspørringer 
og rangeringer, samt tilveiebringe interaktive nettsider 
og dataapplikasjoner for posting og deling av omtaler, 
rundspørringer og rangeringer relatert til 
utdannelsesprogrammer, underholdning, spillefilmer, 
teater, kunst og kulturbegivenheter, konserter, live 
opptredener, konkurranser, markeder og messer, 
festivaler, utstillinger, fremvisninger og 
sportsbegivenheter; tilveiebringe ikke-nedlastbare 
ringetoner, forhåndsinnspilt musikk, video og grafikk for 
bruk på mobile kommunikasjonsinnretninger; 
publisering av bøker, tidsskrifter, aviser, nyhetsbrev, 
manualer, blogger, journaler og andre publikasjoner; 
tilveiebringe bøker, tidsskrifter, aviser, nyhetsbrev, 
manualer, blogger, journaler og andre publikasjoner 
tilveiebrakt via nettsider og dataapplikasjoner; 
nyhetsrapportering; elektroniske og online 
bibliotekstjenester; tilveiebringe ikke-nedlastbart 
datasoftware for bruk i forbindelse med fitness og 
trening; informasjon innen områdene fitness og trening 
tilveiebrakt via nettsider og dataapplikasjoner; digitale 
bildebehandlingstjenester; opprettelse av visuelle 
effekter og grafikk for andre.         

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; dataprogrammering; design og utvikling av 
datahardware og -software; design, utvikling og 
vedlikehold av brukerspesifikk datasoftware innen 
området naturlig språk, tale, taler, språk, 
stemmegjenkjennelse og stemmeavtrykk-
gjenkjennelse; utleie av datahardware- og 
softwareapparater og -utstyr; datahardware- og -
softwarekonsultasjonstjenester; støtte- og 
konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer, 
databaser og applikasjoner; tilveiebringe datahardware-
eller -softwareinformasjon online; frembringelse, design 
og vedlikeholdstjenester for nettsider; vertstjenester for 
nettsider; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) 
inkludert vertstjenester for datasoftwareapplikasjoner 
for andre; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) 
med datasoftware for frembringelse, skapelse, 
distribuering, nedlasting, overføring, mottak, avspilling, 
redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, 
lagring og organisering av tekst, grafikk, bilder, lyd, 
video og multimediainnhold, samt elektroniske 
publikasjoner; applikasjonstjenestetilbydertjenester 
(ASP) med software for bruk i sammenheng med 
stemmegjenkjennelsessoftware og stemmestyrte 
softwareapplikasjoner; tilveiebringe online, ikke-
nedlastbart software; tilveiebringe søkemotorer for 
innhenting av data via internett og andre elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig 
tilveiebringe en brukertilpasset feed (tilførsel) av 
nyheter, sport, vær, kommentarer og annen 
informasjon, innhold fra tidsskrifter, blogger og 
nettsider, samt annen tekst, lyd, video og 
multimedieinnhold; frembringe registre av online 
informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på 
globale datanettverk for andre; elektronisk 
datalagringstjenester; kartografi- og karttjenester; 
informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til alt det ovennevnte.  

  Klasse 45   Sosiale nettverkbyggingstjenester; tilveiebringe et 
sosialt nettverkbyggingsnettsted 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285105 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(300) Søknadsprioritet 2015.08.18, SE, 2015/05477 
(210) Søknadsnr.: 201510301 
(220) Inndato: 2015.08.20 
(180) Registreringen utløper: 2025.08.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pågen Trademark AB, Box 8143, SE-20041 MALMÖ, 
Sverige 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kornpreparater og mel; bakemikser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285106 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(300) Søknadsprioritet 2015.05.21, JM, 

67211#@#2015.06.15, US, 
86/662,532#@#2015.06.15, 
US, 86/662,587 

(210) Søknadsnr.: 201507595 
(220) Inndato: 2015.06.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.06.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(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   Datamaskiner; dataperiferiutstyr; datahardware; 

håndholdte datamaskiner; nettbrett (datamaskiner); 
bærbare datamaskiner; håndholdte digitale elektroniske 
innretninger som kan tilveiebringe tilgang til internett og 
for å sende, motta og lagre telefonsamtaler, elektronisk 
post og annen digital data; dataperiferiutstyr til å bære 
på kroppen (wearable); datahardware til å bære på 
kroppen (wearable); periferiutstyr for mobile 
innretninger; digitale elektroniske innretninger til å bære 
på kroppen (wearable) som kan tilveiebringe tilgang til 
internett for å sende, motta og lagre telefonsamtaler, 
elektronisk post og annen digital data; radioer, 
radiosendere og – mottakere; mediaspillere, 
lydhøytalere, telefonapparater, 
telekommunikasjonsinnretninger, og datamaskiner for 
bruk i motorkjøretøy; stemmeopptaks- og 
gjenkjenningsapparater; øretelefoner, hodetelefoner; 
lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og –tilbehør; 
apparater for opptak og gjengivelse av lyd; digitale lyd- 
og videospillere og –opptakere; lydforsterkere og –
mottakere; nettverkskommunikasjonsapparater; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr og –instrumenter; 
telekommunikasjonsapparater og –instrumenter; 
telefoner; mobiltelefoner; trådløse 
kommunikasjonsinnretninger for overføring av 
stemmer, data, bilder, lyd, video og multimedieinnhold; 
datakabler, -monitorer samt –visningsskjermer, 
tastaturer, mus og musematter, grammofonstifter og 
skriverspisser, printere og platestasjoner samt 
fastplatelagre; datalagringsapparater og –media; 
datachip-er; optiske apparater og instrumenter; 
kameraer; batterier; TV-er; TV-mottakere; TV-skjermer; 
set-top-bokser; globale 
posisjoneringssysteminnretninger (GPS); 

navigasjonsinstrumenter og –innretninger; håndholdte 
innretninger for avspilling, organisering, nedlasting, 
overføring, manipulering og gjennomgang av lyd, samt 
mediefiler; håndholdte innretninger for kontrollering av 
høyttalere, forsterkere, stereosystemer og 
underholdningssystemer; håndholdte innretninger og 
innretninger til å bære på kroppen (wearable) for 
avspilling, organisering, nedlasting, overføring, 
manipulering og gjennomgang av lyd, samt mediefiler; 
stereosystemer, hjemmekinoanlegg samt 
hjemmeunderholdningsanlegg; hjemmekino- og 
hjemmeunderholdningsanlegg inneholdende lyd- og 
videospillere, høyttalere, forsterkere samt trådløse 
håndholdte kontrollenheter; datasoftware; datasoftware 
for å sette opp, konfigurere, operere og kontrollere 
mobile innretninger, innretninger til å bære på kroppen 
(wearable), mobiletelefoner, datamaskiner og 
dataperiferiutstyr, samt lyd- og videospillere; 
applikasjonsutviklingssoftware; datasoftware for bruk til 
avspilling, organisering, nedlasting, overføring, 
manipulering og gjennomgang av lydfiler og mediafiler; 
datasoftware for bruk til programmering og kontrollering 
av høyttalere, forsterkere; datasoftware for bruk til å 
kontrollere lyd- og videospillere; datasoftware for bruk 
til levering, distribusjon og overføring av digital musikk 
og underholdningsrelatert lyd-, video-, tekst- og 
multimedieinnhold; datasoftware for opprettelse av 
søkbare databaser med informasjon og data for peer-
to-peer databaser for sosial nettverksbygging; 
datasoftware som setter brukeren i stand til å 
programmere og distribuere lyd-, video-, data-, tekst- 
og annet multimedieinnhold, herunder musikk, 
konserter, videoer, radio, TV, nyheter, sport, spill, 
kulturelle begivenheter og underholdningsrelatert og 
utdannelsesprogrammer via kommunikasjonsnettverk; 
datasoftware for identifisering, lokalisering, gruppering, 
distribuering og administrering av data og lenker 
mellom dataservere og brukere tilknyttet elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; datasoftware for tilgang til, 
browsing og søking i online databaser; nedlastbar lyd- 
og videoopptak med musikk, musikkopptredener, samt 
musikkvideoer; nedlastbare elektroniske bøker, 
magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, aviser, journaler og 
andre publikasjoner; elektriske og elektroniske 
konnektorer, koplinger, chip-er, kabler og ledninger, 
ladere, dokker, dokkingstasjoner, grensesnitt og 
adaptere for bruk med alle forannevnte varer; covere, 
vesker og etuier tilpasset eller formet for å inneholde 
datamaskiner, dataperiferiutstyr, datahardware, 
håndholdte datamaskiner, nettbrett (datamaskiner), 
bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, telefoner, 
håndholdte digitale innretninger og digitale innretninger 
til å bære på kroppen (wearable), samt lyd- og 
videspillere; fjernkontroller samt håndholdte 
innretninger og innretninger til å bære på kroppen 
(wearable) for kontrollering av lyd- og videospillere, 
høyttalere, forsterkere, hjemmekinoanlegg og 
underholdningsanlegg; tilbehør, deler, utrusning og 
testapparater for alle forannevnte varer; elektroniske 
agendaer; apparater for å sjekke frankeringspost; 
kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; 
dikteringsmaskiner; markeringsanordninger for søm; 
voteringsmaskiner; elektroniske merkelapper for varer; 
prisutvelgelsesmaskiner; faksmaskiner; veieapparater 
og –maskiner; måleinstrumenter; elektroniske 
oppslagstavler; veieapparater; silisiumskiver; integrerte 
kretser; forsterkere; fluorescerende skjermer; 
ledetråder for lysstråler (optiske fibrer); elektriske 
installasjoner for fjernkontroll av industrielle 
operasjoner; lynavledere; elektrolysatorer; 
brannslukningsapparater; radiologiske apparater for 
industrielle formål; livredningsapparater og –utstyr; 
lydalarmer; solbriller; animerte tegneserier; klarelamper 
for kontroll av egg; hundefløyter; dekorative magneter; 
elektriske gjerder; bærbare fjernkontrollerte bil-retarder; 
elektrisk oppvarmede sokker.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; kringkasting og 
overføring av stemmer, data, bilder, musikk, lyd, video, 
multimedia, TV og radio ved hjelp av 
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telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, internett, 
satellitt, radio, trådløse kommunikasjonsnettverk, TV og 
kabel; kringkasting og overføring av strømmet musikk, 
lyd, video og multimedieinnhold ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, internett, 
satellitt, radio, trådløse kommunikasjonsnettverk, TV og 
kabel; abonnements- og betaling-per-bruk-
kringkastings- og -overføringstjenester ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, internett, 
satellitt, radio, trådløse kommunikasjonsnettverk, TV og 
kabel; matching av brukere for overføring av musikk, 
lyd, video og multimedieinnhold ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, internett, 
satellitt, radio, trådløse kommunikasjonsnettverk, TV og 
kabel; telefon-, elektronisk post-, elektronisk 
meldingsutvekslings-, elektronisk dataoverførings-, 
lydkonferansevirksomhets- og 
videkonferansevirksomhetstjenester; tilveiebringe 
tilgang til telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, 
internett, satellittkommunikasjonsteknikk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk, samt kabel; tilveiebringe 
tilgang til nettsider, databaser, elektroniske 
oppslagstavler, online forum, kataloger, musikk, samt 
video- og lydprogrammer; kommunikasjon ved hjelp av 
datamaskiner; tilveiebringe en nettside for opplasting, 
lagring, deling, gjennomsyn og posting av bilder, lyd, 
videoer, online journaler, blogger, podcast og 
multimedieinnhold; informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte.  

  Klasse 41   Utdannelsestjenester; arrangering, organisering, 
utførelse og presentasjon av seminarer, 
arbeidsgrupper, kurs, nettseminarer, konferanser, 
online instruksjoner, og fjernundervisningsprogrammer; 
arrangering, organisering, utførelse og presentasjon av 
konserter, live forestillinger, 
underholdningsspesialbegivenheter, kunst og kulturelle 
begivenheter, teaterunderholdning, konkurranser, 
tevlinger, markeder og messer, festivaler, utstillinger, 
fremvisninger og sportsbegivenheter; produksjon, 
distribusjon og presentasjon av radioprogrammer, TV-
programmer, spillefilmer, lydopptak; tilveiebringe 
løpende TV-, radio-, lyd-, video-, podcast- og 
webcastprogrammer; tilveiebringe programstyring av 
underholdning, sport, musikk, informasjon, nyheter, og 
aktuelle hendelser ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, datanettverk, internett, 
satellitt, radio, trådløse kommunikasjonsnettverk og 
kabel-TV; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe 
strømming, abonnement og nedlastbar musikkplattform 
og -tjenester; tilveiebringelse av live underholdning og 
innspilt underholdning, nemlig musikalske forestillinger; 
tilveiebringe programstyring av ikke-nedlastbar 
underholdning, sport, musikk, informasjon, nyheter og 
aktuelle hendelser; tilveiebringe nettsider og 
dataapplikasjoner inneholdende programstyring av 
underholdning, sport, musikk, informasjon, nyheter, 
aktuelle hendelser samt kunst og kultur; tilveiebringe 
nettsider og dataapplikasjoner inneholdende 
informasjon innen områdene underholdning, musikk, 
sport, nyheter samt kunst og kultur; tilveiebringe ikke-
nedlastbare dataspill, elektroniske spill, interaktive spill 
samt videospill; tilveiebringe informasjon, timeplaner, 
omtaler og personaliserte anbefalinger av 
utdannelsesprogrammer, underholdning, spillefilmer, 
teater, kunst og kulturbegivenheter, konserter, live 
opptredener, konkurranser, markeder og messer, 
festivaler, utstillinger, fremvisninger og 
sportsbegivenheter; billettreservasjons- og 
bookingtjenester for utdannelsesprogrammer, 
underholdning, spillefilmer, teater, kunst og 
kulturbegivenheter, konserter, live opptredener, 
konkurranser, markeder og messer, festivaler, 
utstillinger, fremvisninger og sportsbegivenheter; 
publisering og presentasjon av omtaler, rundspørringer 
og rangeringer, samt tilveiebringe interaktive nettsider 
og dataapplikasjoner for posting og deling av omtaler, 
rundspørringer og rangeringer relatert til 
utdannelsesprogrammer, underholdning, spillefilmer, 
teater, kunst og kulturbegivenheter, konserter, live 

opptredener, konkurranser, markeder og messer, 
festivaler, utstillinger, fremvisninger og 
sportsbegivenheter; tilveiebringe ikke-nedlastbare 
ringetoner, forhåndsinnspilt musikk, video og grafikk for 
bruk på mobile kommunikasjonsinnretninger; 
publisering av bøker, tidsskrifter, aviser, nyhetsbrev, 
manualer, blogger, journaler og andre publikasjoner; 
tilveiebringe bøker, tidsskrifter, aviser, nyhetsbrev, 
manualer, blogger, journaler og andre publikasjoner 
tilveiebrakt via nettsider og dataapplikasjoner; 
nyhetsrapportering; elektroniske og online 
bibliotekstjenester; tilveiebringe ikke-nedlastbart 
datasoftware for bruk i forbindelse med fitness og 
trening; informasjon innen områdene fitness og trening 
tilveiebrakt via nettsider og dataapplikasjoner; digitale 
bildebehandlingstjenester; opprettelse av visuelle 
effekter og grafikk for andre.  

  Klasse 42   Tilveiebringe online, ikke-nedlastbart software; 
tilveiebringe søkemotorer for innhenting av data via 
internett og andre elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig 
tilveiebringe en brukertilpasset feed (tilførsel) av 
nyheter, sport, vær, kommentarer og annen 
informasjon, innhold fra tidsskrifter, blogger og 
nettsider, samt annen tekst, lyd, video og 
multimedieinnhold; frembringe registre av online 
informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på 
globale datanettverk for andre; tilveiebringe informasjon 
om datahardware og software online; elektroniske 
datalagringstjenester.  

  Klasse 45   Sosiale nettverkbyggingstjenester; tilveiebringe et 
sosialt nettverkbyggingsnettsted. 
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software relatert dertil; håndholdte mobile digitale 



registrerte varemerker 2015.12.28 - nr 53/15

14 
 

elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe 
tilgang til internett og for sending, mottak og lagring av 
telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen 
digital data; elektroniske håndholdte enheter for 
trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og 
meldinger, og elektroniske innretninger som setter 
brukeren i stand til å holde styr på eller administrere 
personlig informasjon; apparater for opptak og 
gjengivelse av lys; MP3- og andre 
digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale 
videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og -
spillere; videokassettopptakere og -spillere; CD-
opptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere; 
digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, 
radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale 
miksere; lydforsterkere; lydmottakere; lyddekodere; 
lydapparater for biler; øretelefoner; hodetelefoner; 
lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og –tilbehør; 
modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og 
instrumenter for elektroniske kommunikasjon; 
audiovisuelle undervisningsapparater; optiske 
apparater og instrumenter; 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); 
telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for 
overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og 
ledninger; apparater for datalagring; magnetiske 
datamedium; chip-er, plater og bånd med, eller for 
opptak av, dataprogrammer og software; faksmaskiner; 
kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; 
bildekontrollmottakere; datasoftware; datasoftware for 
globale posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware 
for reise og turisme, reiseplanlegging, navigasjon, 
reiseruteplanlegging, geografisk-, destinasjons-, 
transport- og trafikkinformasjon, veiledning for kjøring 
og gange, brukertilpasset kartlegging av lokasjoner, 
informasjon om veiatlas, elektronisk kartdisplay, og 
destinasjonsinformasjon; datasoftware for 
frembringelse, skapelse, distribusjon, nedlasting, 
overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering, 
koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering 
av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og multimedia- 
innhold, elektroniske publikasjoner og elektroniske spill; 
datasoftware for bruk til opptak, organisering, 
overføring, manipulering og gjennomsyn av tekst, data, 
lydfiler, videofiler og elektroniske spill i sammenheng 
med datamaskiner, fjernsyn, set-top-bokser til fjernsyn, 
lydspillere, videospillere, mediaspillere, telefoner og 
håndholdte digitale elektroniske innretninger; 
datasoftware som setter brukere i stand til å 
programmere og distribuere teks, data, grafikk, bilder, 
lyd, video og annet multimedieinnhold via globale 
kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, 
og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for 
identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og 
håndtering av data og linker mellom dataservere og 
brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og 
andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; 
datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale 
elektroniske innretninger og annen 
forbrukerelektronikk; software for elektronisk 
publisering; software for lesing av elektroniske 
publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig 
informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og 
audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer; 
nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, 
nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; 
databasehåndteringssoftware; 
tegngjenkjennelsessoftware; 
stemmegjenkjennelsessoftware; software for 
elektroniske post og meldingsutveksling; datasoftware 
for tilgang til, browsing og søking i online databaser; 
elektroniske oppslagstavler; 
datasynkroniseringssoftware; 
applikasjonsutviklingssoftware; brukermanualer i 
elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar 
form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de 
forannevnte varer; elektriske og elektroniske 
tilkoplingselementer, koplinger, ledninger, kabler, 

ladere, docker (forankringsinnretninger), docking-
stasjoner (forankringsstasjoner), grensesnitt, og 
adaptere for bruk med alle forannevnte varer; 
datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; 
elektroniske apparater med multimediefunksjoner for 
bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske 
apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle 
de forannevnte varer; tilbehør, deler, utstyr og 
testapparater for alle de forannevnte varer; cover, 
vesker og futteraler/etuier  tilpasset eller formet for å 
inneholde alle forannevnte varer; 
navigasjonsinstrumenter; apparater for å sjekke 
frankert post; kassaapparater; mekanismer for 
myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; apparater for 
merking av skjørtelengde; stemmemaskiner; 
elektroniske merkelapper for varer; 
prisutvelgelsesmaskiner; apparater og instrumenter for 
veiing; måleutstyr; elektroniske oppslagstavler; 
måleapparater; wafer (silisiumskiver); integrerte kretser; 
fluorescerende skjermer; fjernstyringsapparater; lys 
som leder filamenter (optiske fibre); elektriske 
installasjoner for fjernstyring av industrielle 
operasjoner; lynavledere; elektrolysrør; 
brannslukningsapparater; radiologiske apparater for 
industrielle formål; apparater og utstyr for livredning; 
signalalarmer; solbriller; animerte tegnefilmer; 
apparater og innretninger for gjennomlysing av egg; 
hundefløyter; dekorative magneter; elektriske gjerder; 
elektrisk oppvarmede sokker;  alarmer, alarmsensorer 
og alarmovervåkningsinnretninger; sikkerhets- og 
overvåkningsinnretinger for boliger; røyk- og 
karbonmonoksiddetektorer; termostater, 
kontrollapparater, sensorer og kontroller for 
luftkondisjonering og –oppvarming, samt 
ventilasjonsinnretninger og innretninger for betjening og 
styring av ventilasjonsanlegg; elektriske og elektroniske 
dør- og vinduslåser og –slåer; fjernkontroller for åpning 
og lukking av garasjedøråpnere; åpnere for gardiner, 
forheng, rullegardiner og persienner; 
lyskontrollanordninger; elektriske stikkontakter; 
elektriske og elektroniske brytere; 
operativsystemsoftware for datamaskiner.   

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; dataprogrammering; design og utvikling av 
datahardware og -software; design, utvikling og 
vedlikehold av brukerspesifikk datasoftware innen 
området naturlig språk, tale, taler, språk, 
stemmegjenkjennelse og stemmeavtrykk-
gjenkjennelse; utleie av datahardware- og 
softwareapparater og -utstyr; datahardware- og -
softwarekonsultasjonstjenester; støtte- og 
konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer, 
databaser og applikasjoner; tilveiebringe datahardware-
eller -softwareinformasjon online; frembringelse, design 
og vedlikeholdstjenester for nettsider; vertstjenester for 
nettsider; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) 
inkludert vertstjenester for datasoftwareapplikasjoner 
for andre; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) 
med datasoftware for frembringelse, skapelse, 
distribuering, nedlasting, overføring, mottak, avspilling, 
redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, 
lagring og organisering av tekst, grafikk, bilder, lyd, 
video og multimediainnhold, samt elektroniske 
publikasjoner; applikasjonstjenestetilbydertjenester 
(ASP) med software for bruk i sammenheng med 
stemmegjenkjennelsessoftware og stemmestyrte 
softwareapplikasjoner; tilveiebringe online, ikke-
nedlastbart software; tilveiebringe søkemotorer for 
innhenting av data via internett og andre elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; frembringe registre av online 
informasjon, side og andre ressurser tilgjengelig på 
globale datanettverk for andre; elektronisk 
datalagringstjenester; online sosiale 
nettverkingstjenester; tilveiebringe et sosialt 
nettverkingsnettsted; kartografi- og karttjenester; 
informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til alt det ovennevnte. 
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  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; arbeidskontortjenester, 
arbeidsformidlingstjenester, arbeidsformidlingstjenester 
for midlertidige og faste ansettelser, arbeidsrelaterte 
tjenester, nemlig tilveiebringe arbeidsplassering, 
karriereutvikling, arbeidsrekruttering, og generell 
arbeidsinformasjon til andre; konsulentvirksomhet 
vedrørende personalspørsmål; konsulentvirksomhet 
vedrørende menneskelige ressurser; tilveiebringe og 
lede programmer for personell på kontrakt, tjenester 
innen personalledelse og konsultasjonsvirksomhet 
vedrørende personalspørsmål; tilveiebringe 
arbeidsscreening- og bedømmelsesverktøy via en 
webside på et globalt informasjonsnettverk; 
rådgivningstjenester vedrørende ansettelser; 
konsultasjonstjenester innen karriereplanlegging; 
konsulentvirksomhet innen omplassering av arbeid og 
ansatte; faglige konsultasjoner om forretninger; 
bokførings- og interne bedriftsrevisjonstjenester for 
andre; bedriftsundersøkelsetjenester;  
bedriftsrådgivnings og -informasjonstjenester; 
konsultasjonstjenester vedrørende 
forretningsorganisering; skatteforberedelses- og 
konsultasjonstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285109 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201510945 
(220) Inndato: 2015.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DATADRIVENFINANCE AS, Solheimsgata 1, 2000 
LILLESTRØM, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 

0124 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; Finansinformasjon 
  Klasse 42   Outsourcing av IT- tjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 285110 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201510946 
(220) Inndato: 2015.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DATADRIVENFINANCE AS, Solheimsgata 1, 2000 
LILLESTRØM, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 

0124 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; Finansinformasjon 
  Klasse 42   Outsourcing av IT- tjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285111 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201510947 
(220) Inndato: 2015.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DATADRIVENFINANCE AS, Solheimsgata 1, 2000 

LILLESTRØM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 
0124 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; Finansinformasjon 
  Klasse 42   Outsourcing av IT- tjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285112 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201510948 
(220) Inndato: 2015.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DATADRIVENFINANCE AS, Solheimsgata 1, 2000 

LILLESTRØM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 
0124 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; Finansinformasjon 
  Klasse 42   Outsourcing av IT- tjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285113 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201506235 
(220) Inndato: 2015.05.19 
(180) Registreringen utløper: 2025.05.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Buypass AS, Postboks 4364 Nydalen, 0402 OSLO, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Salgsautomater 
  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, 

fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; 
mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; brannslukningsapparater; 
smartkort/betalingskort; datamaskinbrikker/chips; 
magnetiske kort; elektroniske og magnetiske 
kjøpekort/kredittkort; datamaskinprogrammer.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
kjøpekorttjenester; kredittkorttjenester; sikker 
betalingsformidling over mobiltelefon, globalt 
datanettverk og digital TV; elektroniske 
betalingstjenester basert på smartkort og chip-
løsninger; elektroniske betalingstjenester basert på 
elektronisk ID.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester i forbindelse med sikre 
betalingsløsninger over mobiltelefon, globalt 

datanettverk og digital TV; 
telekommunikasjonstjenester basert på elektronisk ID; 
telekommunikasjonstjenester basert på smartkort og 
chip-løsninger.  

  Klasse 42   Vitenskapelig og industriell forskning; EDB-
programmering; utvikling av sikre betalingsløsninger til 
bruk over mobiltelefon, globalt datanettverk og digital 
TV; utvikling av elektronisk ID; utvikling av elektroniske 
tjenester basert på bruk av smartkort og chip-løsninger; 
utvikling av løsninger for sikker meldingsutveksling 
basert på elektronisk ID. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285114 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201510961 
(220) Inndato: 2015.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VIBRO EIENDOM AS, c/o S Solem AS, Fannremsflata 
21, 7320 FANNREM, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STRANDENÆS AS, Postboks 

1448 Vika, 0115 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom; utleie av fast 
eiendom; utleie av kontorer (fast eiendom); 
eiendomsomsetning; salg av fast eiendom;  
forretningsførsel for fast eiendom, bestyrelse av fast 
eiendom. 

  Klasse 37   Bygging og vedlikehold av bygninger. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285115 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201510957 
(220) Inndato: 2015.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CM CONSULT AS, Vetlandsveien 102, 0685 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær 
  Klasse 35   Salg av klær 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285116 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511871 
(220) Inndato: 2015.09.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Volt Fashion AS, Bergerveien 5, 1396 BILLINGSTAD, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Briller, solbriller. 
  Klasse 18   Vesker. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285117 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511667 
(220) Inndato: 2015.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS, Postboks 
96 Alnabru, 0614 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Byggematerialer; dører, porter og vinduer; 
komponenter og tilbehør for foran nevnte varer; 
finpuss-og ferdigstillings-hardvare for byggmestere; 
inventar-, utstyr- og møbel-hardvare; låsesmedarbeider 
av metall; små gjenstander av metall; navne-, tekst- og 
symbolplater av metall; transportable konstruksjoner av 
metall; ikke-elektriske kabler og tråder; hardvare og 
utstyr for dører, porter og vinduer; dør-, port- og 
viduslåser (ikke-elektriske), dør-, port- og vinduslukkere 
og -åpnere (ikke hydrauliske, pneumatiske eller 
elektriske); alle foran nevnte produkter bestående av 
eller hovedsaklig bestående av metall, uedle  metaller 
og deres legeringer. 

  Klasse 7   Dør-, port- og vindusåpnere og -lukkere (pneumatiske, 
hydrauliske, elektriske); elektriske motorer for dører og 
porter; elektriske automatiske dør-, port- og 
vindusapparater. 

  Klasse 9   Sendere og kabler; elektriske låser; 
sentrallåsapparater for dører; kikkhull for dører; 
dørklokker; (elektriske); radio-opererte dørlåsstyrere; 
videotelefonapparater for dører; elektroniske 
regulerings-, kontroll- og operativsystemer for dører og 
porter; sensorenheter og lyssignalanlegg; kontroll- og 
overvåkningsutstyr for dører, porter og 
inngangsløsninger; komponenter og tilbehør for de 
foran nevnte varer. 

  Klasse 19   Byggematerialer; dører, vinduer og porter; hardvare, 
utstyr, komponenter og tilbehør for forannevnte varer 
inkludert i denne klasse; alle foran nevnte varer ikke av 
metal. 

  Klasse 20   Vindusåpne- og vinduslukke-innretninger (ikke av 
metall). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285118 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511714 
(220) Inndato: 2015.09.23 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Duni AB, Östra Varvsgatan 9A, SE-21119 MALMÖ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Forretningsassistanse, ledelse og administrative 

tjenester; forretningsassistanse-, ledelses- og 
administrativ rådgivning; regnskapstjenester; 
regnskapsrådgivning; fakturering; prokuratjenester for 
andre; lønningslistetjenester for andre; ledelse av 
forretningsprosjekter (for andre). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285119 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511872 
(220) Inndato: 2015.09.23 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Medline Industries, Inc., One Medline Place, US-
IL60060 MUNDELEIN, USA 

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

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

  Klasse 5   Hudpleiepreparater i flytende form for medisinsk bruk, 
benyttet for å danne en film-lignende barriere som 
beskytter intakt og skadet hud fra fuktighet, friksjon, og 
strekkbelastninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285120 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201508447 
(220) Inndato: 2015.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2025.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Collector Bank AB, Box 11914, SE-40439 
GÖTEBORG, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finansielle overføringer og transaksjoner, 
betalingstjenester; finansielle tjenester; monetære 
tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester; 
behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske 
kredittkorttransaksjoner; tjenester for betaling av 
regninger; finansielle databasetjenester; 
internetbanktjenester; elektroniske banktjenester via et 
globalt datanett [internetbanktjenester]; elektroniske 
betalingstjenester; informasjon (finansiell-); finansielle 
informasjonsinnhentingstjenester; databaserte 
finansielle informasjonstjenester; tilveiebringelse av 
finansiell informasjon; tilveiebringelse av databasert 
finansiell informasjon; elektroniske lommebok-tjenester 
(betalingstjenester); betalingstjenester i mobil. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser med finansopplysninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285121 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201508448 
(220) Inndato: 2015.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2025.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Collector Bank AB, Box 11914, SE-40439 

GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Finansielle overføringer og transaksjoner, 

betalingstjenester; finansielle tjenester; monetære 
tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester; 
behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske 
kredittkorttransaksjoner; tjenester for betaling av 
regninger; finansielle databasetjenester; 
internetbanktjenester; elektroniske banktjenester via et 
globalt datanett [internetbanktjenester]; elektroniske 
betalingstjenester; informasjon (finansiell-); finansielle 
informasjonsinnhentingstjenester; databaserte 
finansielle informasjonstjenester; tilveiebringelse av 

finansiell informasjon; tilveiebringelse av databasert 
finansiell informasjon; elektroniske lommebok-tjenester 
(betalingstjenester); betalingstjenester i mobil. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser med finansopplysninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285122 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201508449 
(220) Inndato: 2015.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2025.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Collector Bank AB, Box 11914, SE-40439 

GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Finansielle overføringer og transaksjoner, 

betalingstjenester; finansielle tjenester; monetære 
tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester; 
behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske 
kredittkorttransaksjoner; tjenester for betaling av 
regninger; finansielle databasetjenester; 
internetbanktjenester; elektroniske banktjenester via et 
globalt datanett [internetbanktjenester]; elektroniske 
betalingstjenester; informasjon (finansiell-); finansielle 
informasjonsinnhentingstjenester; databaserte 
finansielle informasjonstjenester; tilveiebringelse av 
finansiell informasjon; tilveiebringelse av databasert 
finansiell informasjon; elektroniske lommebok-tjenester 
(betalingstjenester); betalingstjenester i mobil. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser med finansopplysninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285123 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201508450 
(220) Inndato: 2015.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2025.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Collector Bank AB, Box 11914, SE-40439 

GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Finansielle overføringer og transaksjoner, 

betalingstjenester; finansielle tjenester; monetære 
tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester; 
behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske 
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kredittkorttransaksjoner; tjenester for betaling av 
regninger; finansielle databasetjenester; 
internetbanktjenester; elektroniske banktjenester via et 
globalt datanett [internetbanktjenester]; elektroniske 
betalingstjenester; informasjon (finansiell-); finansielle 
informasjonsinnhentingstjenester; databaserte 
finansielle informasjonstjenester; tilveiebringelse av 
finansiell informasjon; tilveiebringelse av databasert 
finansiell informasjon; elektroniske lommebok-tjenester 
(betalingstjenester); betalingstjenester i mobil. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser med finansopplysninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285124 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201507085 
(220) Inndato: 2015.06.05 
(180) Registreringen utløper: 2025.06.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WilNor Governmental Services AS, Postboks 33, 1366 
LYSAKER, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Prosjektledelse og -styring; kontrakts- og 

leverandørstyring i prosjekter; kvalitetsstyring i 
prosjekter; prosjektering og implementering av 
løsninger; tilbuds- og anbudsledelse; 
regnskapstjenester; kostnadsberegning; 
kostnadsrapportering; driftsbokføring; fremsøkings- og 
innkjøpstjenester (forretnings- og/eller kontortjenester); 
fremsøkings- og innkjøpstjenester relatert til maskiner, 
drivstoff, matvarer, klær, utstyr og innlosjering; 
inventar- og lagerstyring, -håndtering og -kontroll; 
bemanningstjenester; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 36   Monetær virksomhet relatert til kjøp og salg av olje, 
gass og drivstoff på vegne av skipsredere, befraktere 
og andre; bunkersmeglervirksomhet (bunker 
brokerage); olje-, gass- og drivstoffmeglervirksomhet; 
formidling av salg av olje, gass og drivstoff; 
meglervirksomhet i relasjon til varer; utleie av leiligheter 
og bygninger; informasjon og rådgivning relatert til alle 
de forannevnte tjenester. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, anleggsvirksomhet, inspeksjon, 
vedlikehold, reparasjon, destruksjon og/eller 
resirkulering av anlegg, bygninger, installasjoner og 
infrastruktur; anskaffelse og utleie av bygge- og 
anleggsutstyr og/eller -maskiner; inspeksjon, 
vedlikehold og reparasjon av båter og skip og andre 
kjøretøy; anskaffelse og/eller påfylling av drivstoff; 
anskaffelse og utleie av rengjøringsmaskiner og -utstyr; 
anskaffelse og utleie av avfallsbehandlingsmaskiner og 
-utstyr; inspeksjon, vedlikehold, reparasjon, destruksjon 
og resirkulering av skip og maritime rigger og 
plattformer; inspeksjon av skipsbygging og 
skipsbyggeprosjekter; bygging, installasjon, inspeksjon, 
vedlikehold 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 og reparasjon av sveisegass- 
og nøytralgassinstallasjoner; bygging, installasjon, 
inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
inertgassanlegg og -systemer; 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; 
spedisjon, transport, innpakning, inspeksjon, lagring og 
levering av bygge- og anleggsutstyr, bygninger, 
maskiner, kjøretøyer, transportmidler og/eller annet 
utstyr og varer; planlegging, organisering, oppsyn og 
koordinering av transport og spedisjon av bygge- og 
anleggsutstyr, bygninger, maskiner, kjøretøyer, 
transportmidler og/eller annet utstyr og varer; 
anskaffelse og utleie av konteinere, kjøretøyer og/eller 
transportmidler; olje-, gass- og drivstofflagring, -
distribusjon og/eller bunkring; shippingtjenester; 
skipsmeglervirksomhet, bunkersmeglervirksomhet, 
transportmeglingsvirksomhet, transportreservering; drift 
av transportmidler; arrangering og ledelse av transport 
av cargo og/eller konteinere til og fra havner; 
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, cargoeiere og andre; 
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 
lagerplass; reisetilrettelegging; virksomhet for 
skipsklareringstjenester hos tollvesen, 
havnemyndigheter, immigrasjonsmyndigheter og 
helsemyndigheter; arrangering av ekskursjoner på 
land; havnetjenester; distribusjonstjenester; 
informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

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

  Klasse 42   Ingeniørtjenester, teknologiske tjenester; industriell 
analyse informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; formidling av midlertidig innlosjering; 
reservering av midlertidig innkvartering; utleie av telt, 
utleie av transportable bygninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285125 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201507163 
(220) Inndato: 2015.06.05 
(180) Registreringen utløper: 2025.06.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WilNor Governmental Services AS, Postboks 33, 1366 

LYSAKER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 35   Prosjektledelse og -styring; kontrakts- og 
leverandørstyring i prosjekter; kvalitetsstyring i 
prosjekter; prosjektering og implementering av 
løsninger; tilbuds- og anbudsledelse; 
regnskapstjenester; kostnadsberegning; 
kostnadsrapportering; driftsbokføring; fremsøkings- og 
innkjøpstjenester (forretnings- og/eller kontortjenester); 
fremsøkings- og innkjøpstjenester relatert til maskiner, 
drivstoff, matvarer, klær, utstyr og innlosjering; 
inventar- og lagerstyring, -håndtering og -kontroll; 
bemanningstjenester; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 36   Monetær virksomhet relatert til kjøp og salg av olje, 
gass og drivstoff på vegne av skipsredere, befraktere 
og andre; bunkersmeglervirksomhet (bunker 
brokerage); olje-, gass- og drivstoffmeglervirksomhet; 
formidling av salg av olje, gass og drivstoff; 
meglervirksomhet i relasjon til varer; utleie av leiligheter 
og bygninger; informasjon og rådgivning relatert til alle 
de forannevnte tjenester. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, anleggsvirksomhet, inspeksjon, 
vedlikehold, reparasjon, destruksjon og/eller 
resirkulering av anlegg, bygninger, installasjoner og 
infrastruktur; anskaffelse og utleie av bygge- og 
anleggsutstyr og/eller -maskiner; inspeksjon, 
vedlikehold og reparasjon av båter og skip og andre 
kjøretøy; anskaffelse og/eller påfylling av drivstoff; 
anskaffelse og utleie av rengjøringsmaskiner og -utstyr; 
anskaffelse og utleie av avfallsbehandlingsmaskiner og 
-utstyr; inspeksjon, vedlikehold, reparasjon, destruksjon 
og resirkulering av skip og maritime rigger og 
plattformer; inspeksjon av skipsbygging og 
skipsbyggeprosjekter; bygging, installasjon, inspeksjon, 
vedlikehold 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 og reparasjon av sveisegass- 
og nøytralgassinstallasjoner; bygging, installasjon, 
inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
inertgassanlegg og -systemer; 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; 
spedisjon, transport, innpakning, inspeksjon, lagring og 
levering av bygge- og anleggsutstyr, bygninger, 
maskiner, kjøretøyer, transportmidler og/eller annet 
utstyr og varer; planlegging, organisering, oppsyn og 
koordinering av transport og spedisjon av bygge- og 
anleggsutstyr, bygninger, maskiner, kjøretøyer, 
transportmidler og/eller annet utstyr og varer; 
anskaffelse og utleie av konteinere, kjøretøyer og/eller 
transportmidler; olje-, gass- og drivstofflagring, -
distribusjon og/eller bunkring; shippingtjenester; 
skipsmeglervirksomhet, bunkersmeglervirksomhet, 
transportmeglingsvirksomhet, transportreservering; drift 
av transportmidler; arrangering og ledelse av transport 
av cargo og/eller konteinere til og fra havner; 
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, cargoeiere og andre; 
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 
lagerplass; reisetilrettelegging; virksomhet for 
skipsklareringstjenester hos tollvesen, 
havnemyndigheter, immigrasjonsmyndigheter og 
helsemyndigheter; arrangering av ekskursjoner på 
land; havnetjenester; distribusjonstjenester; 
informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

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

  Klasse 42   Ingeniørtjenester, teknologiske tjenester; industriell 
analyse informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; formidling av midlertidig innlosjering; 
reservering av midlertidig innkvartering; utleie av telt, 
utleie av transportable bygninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285126 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511670 
(220) Inndato: 2015.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hareid Fastlandssamband AS, Postboks 122 Sentrum, 

6001 ÅLESUND, 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 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltmennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285127 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511671 
(220) Inndato: 2015.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW 
YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285128 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511673 
(220) Inndato: 2015.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NEPENTES PHARMA S.P. ZOO, 17 Bonifraterska 
Street, PL-00-203 975 WARSAW, Polen 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Toalettprodukter mot transpirasjon, kosmetikk for 
øyenbryn, kosmetikk, sminkefjerningspreparater, 
hårfjerningsmidler, deodoranter for personlig bruk, 
såper, parfymerte såper, toalettsåper, desinfiserende 
såper, medisinske såper, såper mot svette, kosmetiske 
preparater for bad, skjønnhetsmasker, blokker for 

kosmetisk såpe, sminkekosmetikk, rensemelk for 
toalettbruk, kosmetiske kremer, hudblekingskremer, 
kosmetiske masker, salver for kosmetisk bruk, 
mandelmelk for kosmetisk bruk, vaskepreparater, 
antiseptiske såper, toalettoljer, kosmetiske preparater 
for soling, hårpleie-lotion, etterbarberingspreparater, 
leppestifter, pudder for sminking, toalettpreparater og 
produkter, kosmetiske preparater for hudpleie, 
sjampoer, tannrenseprodukter, kosmetisk talkum, 
toalettvann, astringerende midler for kosmetisk bruk, 
kosmetikksett, våtservietter, barberingspreparater, 
badesalter - ikke for medisinsk bruk, eau de cologne, 
kosmetiske preparater for slanking, preparater for 
hårkrølling, neglelakkfjerner, neglelakk, kosmetiske 
preparater for øyevipper, oljer for kosmetisk bruk, oljer 
for parfymebruk, preparater for neglepleie, 
parfymepreparater, parfymer, talkum for kosmetisk 
bruk, munnvann for ikke-medisinske formål, frisk-pust 
spray, hårspray, fargestoffer for håret, hårfjerningsvoks; 
kosmetiske produkter for rensing og fukting av huden; 
hudprodukter. 

  Klasse 5   Balsam for medisinsk bruk, balsampreparater for 
medisinsk bruk, servietter impregnert med farmasøytisk 
lotion, legemidler for human-medisin, medisinske urter, 
biologiske preparater for medisinsk bruk, kjemiske 
preparater for farmasøytisk bruk, kjemiske preparater 
for medisinsk bruk, kjemisk-farmasøytiske preparater, 
farmasøytiske preparater, termalvann, salver for 
farmasøytisk bruk, mineralvann for medisinsk bruk, 
terapeutiske preparater for bad, salt for mineralbad, 
medisinske preparater for bad, hjelpestoffer for 
medisinske formål, medisinmiksturer, lotion for 
farmasøytisk bruk, medisinske urter, farmasøytiske 
preparater mot flass, mandelmelk for farmasøytisk 
bruk, mineralvannsalter, medisinske preparater for 
slanking, liktornmidler, midler mot frostknuter, 
antifrostkremer for farmasøytisk bruk, oljer for 
medisinsk bruk, kataplasma, preparater for å behandle 
brannsår, medisinsk forbindingsmateriale, plaster for 
medisinsk bruk, legemidler mot transpirasjon, 
medisinske hårvekstmidler, salver for å behandle 
solforbrenninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285129 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201507087 
(220) Inndato: 2015.06.04 
(180) Registreringen utløper: 2025.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tetris Holding, LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 
WILMINGTON, USA 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Møbler og deler derfor; hyller, kasser, bokser, 
beholdere og reoler for lagring, oppbevaring og 
organisering, hengende organiseringsanordninger og 
oppbevaring laget av stoff; speil, bilderammer, 
vinduskarmer; dørslanger, nemlig, fylte tekstiltuber 
formet som slanger til bruk som dørstoppere; 
oppslagstavler; puter, madrasser, futonsenger; 
oppblåsbare madrasser; liggematter; bokskap, 
bokreoler, klesskap, benker, bord, sofaer, stoler, 
skamler, benker, saccosekker og modulære enheter til 
bruk som bokhyller eller romdelere; romdelere; skap og 
kabinett for lagring; kartotek- og arkivskap; 
sprinkelkasser av tre eller plastikk; divaner; fothvilere 
og fotskamler; benker og skap for oppbevaring av 
media- og lydanlegg; sengegavler, sengerammer, 
senger med lagringsplass; køyesenger; 
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utstillingsmontere, senger for kjæledyr, 
sikkerhetsgrinder for barn, sikkerhetsgrinder for 
kjæledyr; tilpassede trekk av stoff for møbler; skulpturer 
av plastikk, stoff eller tre; tevogner; flyttbare trapper 
ikke av metall [ikke for bygninger]; harde deler, ikke av 
metall, for bruk i eller på møbler, nemlig, håndtak for 
skuffer og skap, dørhåndtak, dørhammere, låser og 
beslag, dørbolter, hengsler, spir, spir og 
endedekorasjoner for de forannevnte varer; 
dørstoppere ikke av metal; skuffdelere; kleshengere, 
ikke-metalliske kroker; paraplystativer; hattestativer og 
-hyller; utstillingsstativer, blomster og plantestativer, 
stativer for hengekøyer og hammocker; oppheng for 
smykker; bordplater; postkasser og dekorative 
postkasselokk og postkassebeskyttelse, ikke av metall; 
ikke-metalliske trappestoler; flyttbare og 
sammenleggbare seter for bruk på stadioner og 
arenaer;  pulter og talerstoler; vindklokkespill; 
seteputer; strandstoler; sjeselonger; hagemøbler; 
barnestoler med regulerbar høydeinnstilling for 
tilpasning til høye bord; vippestoler for spebarn. 

  Klasse 24   Håndklær, gardiner; seng-, bad- og kjøkkentøy; 
veggoppheng av tekstiler; stoff og tekstiler; 
lommetørklær, dekkeservietter og kuvertbrikker av 
tekstil, tekstil- lommetørklær: tepper; pledd; 
sengetepper, laken og sengetøy; sengeskjørt, 
putetrekk, matter, dyner og vatterte sengetepper, 
dundyner, trekk for dundyner; bordbeskyttelse og 
overtrekk av tekstiler; løpere og duker av tekstil og stoff 
for bruk på bord; ølbrikker av tekstil; bannere og flagg 
av tekstil; toalettsetetrekk av tekstil. 

  Klasse 27   Gulvtepper, tepper, teppefliser, gulvmatter, linoleum; 
badematter; dørmatter; veggoppheng ikke av tekstil; 
tapet; dekorativ veggbekledning; syntetisk gress. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285130 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(300) Søknadsprioritet 2015.04.28, US, 86/612,268 
(210) Søknadsnr.: 201511675 
(220) Inndato: 2015.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT06926 
STAMFORD, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Planlegging av forretningsledelse, nemlig prosjekt og 
prosessplanlegging som brukes for å konfigurere og 
implementere programvareløsninger for å manipulere 
data i et forsøk på å forbedre beslutninger og 
effektivitet, og for å optimalisere beslutninger, noe som 
resulterer i minimal teknisk risiko. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 285131 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201510561 
(220) Inndato: 2015.08.22 
(180) Registreringen utløper: 2025.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ZANZUEL & KLINIKK NOVA AS, Postboks 53, 4651 

HAMRESANDEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk, parfymevarer. 
  Klasse 44   Skjønnhetspleie. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285132 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511677 
(220) Inndato: 2015.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BESTIA RISK CONSULTING AS, Brynsveien 3, 0667 

OSLO, Norge 
HINT AS, c/o Fundator AS, Postboks 1274 Sluppen, 
7462 TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvarer [innregistrerte EDB programmer, 

software]Dataprogrammer (software) [nedlastbar 
programvare] 

  Klasse 42   Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et 
globalt nettverk.Konsulenttjenester innen 
dataprogramvare 

  Klasse 45   Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste] 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285133 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511678 
(220) Inndato: 2015.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285134 
(151) Reg.dato.: 2015.12.18 
(210) Søknadsnr.: 201511679 
(220) Inndato: 2015.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285135 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201511879 
(220) Inndato: 2015.09.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Norpost AS, Østre Aker vei 22, 0581 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 40   Bearbeiding av materialer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 285136 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201305676 
(220) Inndato: 2013.05.08 
(180) Registreringen utløper: 2023.05.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Navigasjonsapparater for kjøretøyer; 
styreanordninger, automatiske, for kjøretøyer; 
kontrollenheter for aktiv styring av landkjøretøyer; 
display med metervisning, integrert i motorkjøretøyer; 
kjøretøycomputer som gir kjøretøypassasjeren 
ombordtilgang og fjerntilgang til kjøretøyinnstillinger for 
kontrollering og optimering av kjøretøynavigasjon, 
klimaanlegg, kjørekomfort, kjørestil, kjøretøyseter, 
display med metervisning, bremser, motorytelse, 
girkasse og styring, alle integrert i motorkjøretøyer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285137 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2015.03.18, SE, 1501999 
(210) Søknadsnr.: 201511186 
(220) Inndato: 2015.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gyttorp AB, Riksvägen 15, SE-36044 INGELSTAD, 
Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 13   Patroner for skytevåpen; ammunisjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285138 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2015.03.18, SE, 1502001 
(210) Søknadsnr.: 201511188 
(220) Inndato: 2015.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gyttorp AB, Riksvägen 15, SE-36044 INGELSTAD, 
Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 13   Patroner for skytevåpen; ammunisjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285139 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201411262 
(220) Inndato: 2014.10.01 
(180) Registreringen utløper: 2024.10.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AGROL AS, Postboks 9230 Grønland, 0134 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
organisering og drift av kundefordelsprogrammer; 
organisering og drift av kundelojalitetsprogrammer; 
formidling av salg av strøm, olje-, drivstoff-, brennstoff- 
og fyringsprodukter, telekommunikasjonsutstyr, 
datautstyr, briller, kontaktlinser, høreapparater, 
produkter for hjemmet, herunder kjøleprodukter, 
oppvarmingsinnretninger, sanitær- og 
baderomsinnretninger, trær og planter; kommersiell 
formidling av tjenester mellom tredjeparter innen 
telekommunikasjon, data, forsikring, sikkerhet, 
bevertning og tilbringing av mat og drikke, trening og 
mosjon, skadedyrbekjempelse, transport, post- og 
pakkeforsendelser; kommersiell formidling av 
rørleggertjenester, elektrikertjenester, reiser, hotell- og 
overnattingsavtaler, mellom tredjeparter. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 285140 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201511886 
(220) Inndato: 2015.09.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JUGEND HOLDING AS, Borgundvegen 6, 6003 

ÅLESUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Toalettpreparater og -produkter; herunder skjeggolje, 
skjeggpomade, mustasjevoks, såper, shampoo og 
balsam.   

  Klasse 21   Hårkammer og børster. 
  Klasse 25   Klær; primært herremote. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285141 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201511137 
(220) Inndato: 2015.09.03 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jan Erik Kirkeby, Kjøiaveien 62, 1386 ASKER, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack-
Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Legemidler for human-medisin; Medikamenter for 

humanmedisin; Medikamenter for veterinær bruk  
  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter; Medisinske 

innføringswire; Veterinærapparater og -instrumenter  
  Klasse 35   Salg [detalj- og engros] av farmasøytiske, veterinære 

og sanitære preparater og medisinsk utstyr 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285142 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201511887 
(220) Inndato: 2015.09.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Coexista AS, Prestegårdsveien 49, 0851 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Armbånd [smykker], fotlenke [smykker], i 2 varianter: 

sølv og gull. 
  Klasse 35   Salg av armbånd og fotlenke, smykkeposer med logo.
 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 285143 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201511891 
(220) Inndato: 2015.09.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VARME & ELTEKNIKK AS, Hardangervegen 246, 5226 

NESTTUN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Installasjon og reparasjon av klimatiseringsapparater; 
installasjon og reparasjon av kjøleanlegg; installasjon 
og reparasjon av oppvarmingsutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 285144 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2015.03.30, DK, 

VA201500784 
(210) Søknadsnr.: 201511892 
(220) Inndato: 2015.09.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 3GB International Limited, Suite 7B, 7/F, Pico Tower, 
66 Gloucester Road, CN- WANCHAI, HONG KONG, 
Kina 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Knivsmedvarer (hånddrevne håndredskaper), 
herunder grønnsakshakkere, urtekniver, 
grønnsakskniver, grønnsakssnittere, hakkekniver, 
kjøtthakkere, palettkniver, brødkniver, forskjærskniver, 
kokkekniver, universalkniver, slipestål, sakser, 
skrapekniver til fisk og slakterkniver; 
knivsliperedskaper; bordbestikk (kniver, gafler, skjeer); 
ikke-elektriske bokseåpnere; mortere; nøtteknekkere 
(ikke av edle metaller); øser; østersåpnere; ikke-
elektriske osteskjærere; ikke-elektriske pizzaskjærere; 
ikke-elektriske eggdelere. 

  Klasse 11   Hagegriller og grillapparater til matlagning samt 
tilbehør dertil (inneholdt i klasse 11); elektriske 
redskaper til bruk ved matlagning, nemlig brødristere, 
brødbakemaskiner, dyppkokere, frityrgryter, gryter til 
koking og steking, kaffetraktere, kaffemaskiner, kjeler, 
trykkokere og vaffeljern; kokeplater; ovnsrister. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper, herunder 
panner, gryter, grytesett, woker, kasseroller og 
blandeboller samt beholdere; lokk til bruk i kjøkkenet og 
husholdningen; glassvarer; knivblokker; skjærebrett; 
porselen og keramikk (ikke inneholdt i andre klasser); 
bakematter; bakeplater; blandeskjeer 
(kjøkkenredskaper); ikke-elektriske blendere til 
husholdningsbruk; bordbrikker, ikke av papir eller 
tekstil; langpanner; brødbokser; oppvaskbørster; deig-
kuttere; former til kjøkkenbruk; former til matlagning; 
ikke-elektriske frityrgryter; ikke-elektriske fruktpressere 
til husholdningsbruk; grillrister [kjøkkenredskaper]; 
hvitløkspressere [kjøkkenredskaper]; ikke-elektriske 
kaffefiltreringsapparater; kjevler; kverner til 
husholdningsbruk [hånddrevne]; ikke-elektriske 
kjøkkenkverner; kjøkkenredskaper; ikke-elektriske 
matlagningsredskaper; pepperbøsser; hånddrevne 
pepperkverner; ikke-elektriske piskere; ikke-elektriske 
piskere til husholdningsformål; plater til å forhindre at 
melk koker over; korketrekkere, elektriske og ikke-
elektriske; redskaper til husholdningsbruk; rivjern til 
husholdningsbruk; salatbestikk [kjøkkenredskaper]; 
salatboller; saltbøsser; dørslag; dørslag til 
husholdningsbruk; skjærebrett til brød; skjærebrett til 
kjøkkenbruk; skåler; skåler [beholdere]; 
småkakeskjærere; spatel [kjøkkenredskaper]; 
spøyteposer [til konditorbruk]; stativer til stekerister; 
stekerister; ikke-elektriske trykkokere; ikke elektriske 
vaffeljern; råkostjern. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Reg.nr.: 285145 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(210) Søknadsnr.: 201506585 
(220) Inndato: 2015.05.28 
(180) Registreringen utløper: 2025.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FINN EGIL HARALDSEIDE, Steinsfjellet 56, 5533 

HAUGESUND, Norge 
Jan Hellevik, Slagterens vei 7, 1540 VESTBY, Norge 

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 
Applikasjoner, nedlastbare; bærbare datamaskiner; 
computer hardware; datamaskinvarer (hardware); 
dataprogrammer (software) [innregistrerte på 
databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar 
programvare]; koplingsenheter [databehandlingsutstyr]; 
operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; 
skanner [databehandlingsutstyr]; skrivere [edb]. 

  Klasse 35   Administrasjon av data-arkiver; annonse- og 
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; datasøk i 
datafiler, for andre; design av markedsføringsmateriale; 
innsamling av informasjon til databaser; online 
annonsering på datanettverk; websidetrafikk 
optimalisering. 

  Klasse 39   Elektronisk sporing og lokalisering av pakker og 
forsendelser. 

  Klasse 42   Design av computersystemer; elektronisk datalagring; 
fjernlagring av datasikkerhetskopier; konsulenttjenester 
innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved 
design og utvikling av datamaskiner; konvertering av 
data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk 
konvertering]; oppdatering av dataprogrammer; 
outsourcing av it-tjenester; rådgivning ved design av 
websider; rådgivningstjenester innen datateknologi; 
rådgivningstjenester innen it; rådgivningstjenester 
innen telekommunikasjonsteknologi; teknologiske 
rådgivningstjenester; utarbeidelse av dataprogrammer; 
utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; webhotell [tilby vertsserver for andres 
hjemmesider]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 285146 
(151) Reg.dato.: 2015.12.21 
(300) Søknadsprioritet 2014.12.18, MX, 

1561339#@#2014.12.18, MX, 
1561341#@#2014.12.18, MX, 
1561342 

(210) Søknadsnr.: 201507843 
(220) Inndato: 2015.06.18 
(180) Registreringen utløper: 2025.06.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aegis Trademarks BV, Moermanskkade 85, NL-
1031BC AMSTERDAM, Nederland 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; reklamebyrå 
tjenester; formidling av reklame- og 
markedsføringsmateriale (traktater, prospekter, prøver); 
utleie av markedsføringsmateriale, oppdatering av 
reklamemateriale; utendørs markedsføring; mediebyrå 
tjenester; kjøp og planlegging av media; utleie av 
reklameplass; leie av markedsføringstid på 
kommunikasjonsmedier; produktlanseringer; 
promotering og markedsføring av varer og tjenester for 
andre gjennom trykksaker, audio, lyd, video, og 
elektroniske medier, tekstforfattertjenester relatert til 
reklametekster; tjenester vedrørende skriving av 
publikasjoner og reklametekster; produksjon av 
reklamemateriale; produksjon av fjernsyns-, radio- og 
online reklame; utvikling av reklame- og 
promoteringskampanjer for bedrifter; kreative og 
strategiske konsultasjoner vedrørende utvikling og 
produksjon av markedsføringskampanjer for andre; 
tjenester vedrørende markedsføring og 
merkevarebygging, nemlig strategiinnhold og 
kommunikasjonsplaner; direkte og indirekte 
markedsføring av varer og tjenester; radioreklame, 
fjernsynsreklame; forretningsledelse; assistanse 
vedrørende forretningsledelse; forretningsinformasjon; 
forretningskonsultasjoner og rådgivningsvirksomhet; 
forhandlingstjenester vedrørende forretningsavtaler; 
bistand og assistanse ved de økonomiske sider av 
selskapsdrift; profesjonell forretningsrådgivning; 
økonomiske prognoser; assistanse vedrørende 
utførelse av statistiske studier og analyser; 
markedsundersøkelser og analyser; 
markedsføringskonsultasjoner, rådgivning og analyser; 
markedsføringstjenester; statistisk informasjon; 
kompilering av statistikk; meningsmåling; rådgivning og 
assistanse vedrørende strategi og planlegging; 
markedsundersøkelser, analyser og forskning, 
forskning og rådgivning i målrettede og spesifikke 
markeder; markedsanalyser ved hjelp av kvantitative 
og kvalitative forskningsmetoder; tjenester vedrørende 
oppdatering av adresselister; datainnsamling og 
systematisering i databaser; assistanse vedrørende 
behandling av statistiske data; forskning på 
økonometrisk effektivitet av annonsering; forskning i 
forretningsøyemed; datastyrt filbehandling; 
organisering av utstillinger for kommersielle og 
salgsfremmende formål; abonnementstjenester for 
aviser og tidsskrifter; informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatert til nevnte tjenestene. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester; utdanningstjenester; 
publiseringstjenester; opplæringstjenester; arrangere 
og/eller lede konferanser, seminarer, workshops, 
tilstelninger, symposier, utstillinger eller presentasjoner; 
organisering av lyd og visuelle opplevelser; 
organisering av konkurranser; produksjon av filmer, 
videoer, fjernsynsprogrammer, radioprogrammer, 
animasjoner og presentasjoner; skape, gjennomgå og 
redigere tekst og lydvisuelt innhold, inkludert filmer, 
videoer, fjernsynsprogrammer, radioprogrammer og 
presentasjoner; skriving av tekster, annet enn 
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reklametekster; leie av filmer, videoer og programmer; 
tjenester vedrørende bedriftsarrangement; 
fremskaffelse av online, ikke-nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; informasjon, rådgivning og 
konsultasjonstjenester relatet til de forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 42   Design og utvikling av computersystemer; tekniske 
tjenester for programmer og applikasjoner for og til 
computer systemer, tekniske tjenester vedrørende 
computerprogrammer; drift og ledelse av computer 
systemer som er av samme type som en computer 
tjeneste; rådgivning og konsultasjonsvirksomhet for 
telekommunikasjon (teknisk) samt computere; utvikling 
av computer systemer innenfor meningsmålinger og 
markedsføringsundersøkelser; utforming og design av 
databehandlingsprogrammer; design, utvikling og 
forskning relatet til bruk av computer databaser, 
opprettelse av manualer og holde orden på rekkefølgen 
for opplysninger i viktige filer; grafiske designtjenester; 
design av web sider og nettsteder; opprette, redigere 
og oppdatere innhold på web sider; forskning og design 
av nye produkter og emballasje, informasjon, 
veiledning og rådgivning tjenester relatert til de 
forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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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: 0254455 
(151) Int.reg.dato: 1962.04.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201510513 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CARVEN, 10 rue de l'Abbaye, FR-75006 PARIS, 

Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, electric (including 
wireless), photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
automatic coin or token-operated apparatus; talking 
machines; cash registers, calculating machines; 
extinguishing apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0938746 
(151) Int.reg.dato: 2007.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 200712993 
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gala Group Investments Ltd, Glebe House, Vicarage 
Drive, GB-IG117NS BARKING, ESSEX, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic publications (downloadable); electronic 

games, downloadable games; electronic score cards, 
downloadable score cards, electronic game cards, 
downloadable game cards; pre-recorded DVDs, CDs, 

video games, tapes, discs, films; electronic number 
terminals and reading apparatus; hand-held electronic 
apparatus and devices for playing games; apparatus 
for games adapted for use with television receivers; 
computer software for online payment and transaction 
processing; computer software for interactive television 
and for interactive games and/or quizzes, including the 
use of television receivers; computer software provided 
on-line via the Internet or other means, all relating to 
entertainment, betting, bingo-playing, gaming, games, 
gambling, book-making or casino services. 

  Klasse 38   Games and music broadcasts. 
  Klasse 41   Entertainment services and leisure facilities; 

gymnasium, health club, social club, amusement 
arcade and squash court services; snooker and pool 
hall services; services provided by dog racing and 
horse racing stadia, providing venues, stadia, 
racetracks and other facilities for sports events, races 
and competitions; betting, gaming, games, book-
making and casino services; club and night club 
facilities; competitions; composition of interactive 
games, interactive entertainment and interactive 
competition services; all the aforesaid services and 
advices in relation to all the aforesaid; operation of 
casinos, bingo hall and clubs and related leisure, 
recreational and entertainment services; entertainment 
services by or relating to games; gambling services; 
electronic game, quiz and competition services 
provided online, organisation, production, promotion 
and management of performances and competitive 
events; interactive games programmes, entertainment 
and competition. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Int.reg.nr: 0969949 
(151) Int.reg.dato: 2008.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 200809791 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.08.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Weyco Group Inc, 333 West Estabrook Boulevard, US-
WI53212 GLENDALE, USA 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0975614 
(151) Int.reg.dato: 2008.08.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.08.12 

(210) Nasj. ref.nr: 200812108 
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Yantai Runfuxiang Oil Seal Co Ltd, No. 162, Longmen 

West Road, Layang Economic Development Zone, CN- 
SHANDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Rings of rubber; stuffing rings; water-tight rings; clack 

valves of rubber; pipe gaskets; clutch linings; gaskets; 
brake linings materials, partly processed; lute; rubber 
sleeves for protecting parts of machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0991419A 
(151) Int.reg.dato: 2008.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.11.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201516140 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.28, SE, 

2008/05166#@#2008.09.17, 
SE, 2008/08362 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Altera AS, Håsteinsgata 16, 4007 STAVANGER, Norge

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 44   Solarium services; granting of access to solariums. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2010.02.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
 Overdratt fra int. reg. nr. 0991419 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1067895 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201102757 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.10 
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.22, EM, 008969511 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hotelverband Deutschland (IHA) eV, Am Weidendamm 

1A, DE-10117 BERLIN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, included this class; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
instructional and teaching material (except apparatus). 

  Klasse 35   Advertising; marketing; market research; market 
analysis; opinion polling; public relations; business 
management services; business administration; 
business consultancy; organisation of job fairs or 
advertising related fairs. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, arranging exhibitions for 
cultural or educational purposes; services of a 
publishing house (excluded printing services). 

  Klasse 42   Testing and/or evaluation and/or analysis of services 
in the hotel, temporary accommodation and restaurant 
industries for the certification of quality of standards. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; providing of food and 
drink; outside catering; catering services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1069307 
(151) Int.reg.dato: 2011.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201103337 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.17, EM, 009743683 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VOLVO LASTVAGNAR AB, c/o VOLVO BUSINESS 
SERVICE AB, Avd 501842 ARHK5, SE-40508 
GÖTEBORG, Sverige 

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

transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; portable computer devices comprising 
computer hardware, operating systems and application 
software, display screen and GPS receiver/transmitter; 
electrotechnical and electronic signalling and warning 
devices; apparatus for receiving, recording, 
reproducing, storing, controlling, checking, processing 
and/or reading sound and/or visual signals; on-board 
computers; navigation devices; portable and mobile 
navigation devices; global positioning system (GPS) 
comprising computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices; devices to 
warn of areas where speed limits apply; apparatus 
displaying and transmitting information on traffic and 
road itineraries, speed limits, driving speed, distances 
between vehicles (especially trucks); downloadable 
computer software intended to transmit the 
aforementioned information; apparatus to record 
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distances; accessories used in connection with 
electronic navigation devices, namely alternative 
current (AC) adaptors, cases for these devices, 
external aerials, USB cables and equipment to update 
mapping software; electronic and opto-electric cables 
for connecting, plug and socket connections and 
electro-optical interface units for electronic, electrical 
and electromechanical apparatus; parts, components, 
software and accessories for the aforementioned 
goods. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; trucks, small trucks, vans (vehicles) and small 
vans; vehicles for transporting people and/or goods; 
industrial vehicles; tractors; trailers (vehicles) and trailer 
hitches for vehicles. 

  Klasse 38   Telecommunications, including the transmission and 
transfer of digital data, data, images, information, 
sounds and light signals, especially for systems for 
travel and road navigation, route planners and systems 
to use electronic maps; wireless telecommunication 
and communication of data linked to road navigation, 
and tourist trip navigation, via multimedia or other 
media forms, including videotext, the Internet, GSM 
and WAP; wireless transmission of digital data; 
providing (transmission) of data obtained via a global 
positioning system (GPS) in order to enable others to 
reach a specific destination or follow specific directions; 
telecommunications via Internet platforms and portals, 
providing access to information on the Internet, 
electronic exchange of messages via discussion lines, 
chat rooms and Internet forums, electronic mail 
services, rental of telecommunication equipment, radio 
and television broadcasting services, electronic delivery 
services for messages; downloading of software on to 
mobile telephones and other mobile communication 
apparatus; wireless transfer of data via digital mobile 
telephones; wireless transfer of data via wireless 
application protocols (WAP). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1071895 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201104326 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, DE-80807 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Lighting apparatus, especially electric lamps and 

luminaires; parts of the aforementioned goods. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1104830 
(151) Int.reg.dato: 2011.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201201294 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lisa Paxton, 12324 Little Pine Road S.W., US-
MN56401 BRAINERD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Clothing and apparel for dogs, namely boots, shoes, 

harnesses, leashes, carrying packs, chest and belly 
vests, and coats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1110015B 
(151) Int.reg.dato: 2012.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201516141 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2011.11.25, EM, 010446102 
(540) Gjengivelse av merket: 

Tome 1 La Pureté For Him 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ZV HOLDING, 55/57 rue Saint-Roch, FR-75001 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumery products; cosmetic products, body and 

face care products, hair care products, make-up 
products; essential oils; deodorizing scented products; 
potpourris, perfumed sprays for indoor use; air 
freshening products. 

 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1111531B 
(151) Int.reg.dato: 2012.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201516142 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2011.11.25, EM, 010446029 
(540) Gjengivelse av merket: 

Tome 1 La Pureté For Her 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ZV HOLDING, 55/57 rue Saint-Roch, FR-75001 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumery products; cosmetic products, body and 

face care products, hair care products, make-up 
products; essential oils; deodorizing scented products; 
potpourris, perfumed sprays for indoor use; air 
freshening products. 
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(111) Int.reg.nr: 1137728 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201213292 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.12.06 
(300) Søknadsprioritet: 2012.09.26, KR, 

4020120060758 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Amplifiers; camcorders; computers; digital cameras; 
digital set-top boxes; DVD players; electric battery 
chargers; hard disk drives; mobile telephones; monitors 
[computer hardware]; MP3 players; optical disc players; 
portable computers; printers for computers; 
rechargeable batteries; semiconductors [chips]; smart 
phones; Television receivers; wireless headsets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1156194 
(151) Int.reg.dato: 2013.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201305069 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.04.25 
(300) Søknadsprioritet: 2013.01.31, EM, 011535201 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Aegis Trademarks BV, Moermanskkade 85, NL-

1031BC AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 

 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising services, marketing services, market 

analysis services, business marketing consulting 
services through search engine optimization, search 
engine positioning or search engine marketing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1217149 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201411097 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.10.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 INVISTA Technologies S.a.r.l., Kreuzackerstrasse 9, 

CH-9000 GALLEN, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for the manufacture of synthetic fibers and 

polymers; 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; adhesives used in 
industry; stain-preventing chemicals for use on fabrics; 
chemicals for industrial use. 

  Klasse 22   Raw fibrous textile materials; synthetic fibers. 
  Klasse 24   Textile goods, fabric mattress covers, bed blankets, 

quilts, pillow cases, bed sheets and towels; fabric for 
upholstery; fabric for pants, shirts, dresses, shorts, 
coats, jackets, shoes and hats. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and other materials for covering 

existing floors. 
  Klasse 35   Advertising services, business management and 

administration. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1221110 
(151) Int.reg.dato: 2014.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201412497 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.10.30 
(300) Søknadsprioritet: 2013.10.26, DE, 30 2013 056 

951.2/06 
(540) Gjengivelse av merket: 

VDM Alloy 780 Premium 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 VDM Metals GmbH, Plettenberger Strasse 2, DE-
58791 WERDOHL, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Slide bearings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Int.reg.nr: 1225574 
(151) Int.reg.dato: 2014.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201414201 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-

Strasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Testing and screening services related to research 

relating to medicines. 
  Klasse 44   Medical services; providing medical information. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1225729 
(151) Int.reg.dato: 2014.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201414224 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.12.04 
(300) Søknadsprioritet: 2014.04.09, CH, 658001 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bélet Holding SA, Les Gasses 11, CH-2943 
VENDLINCOURT, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Cemented carbide inserts for machine tools; tools and 

machines for metalworking; cutters for gears (machine 
tools); thread milling cutters (machine tools); tool 
grinders; gear cutters (machine tools); milling cutters 
(machine tools). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1225893 
(151) Int.reg.dato: 2014.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201414257 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.12.04 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.24, US, 86174924 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of lower case letter "b" in a circle. 

(730) Innehaver: 
 Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, US-

CA90232 CULVER CITY, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Speaker stands; protective cases for speakers; plug 

adaptors; chargers for use with headphones and 
speakers; multifunctional electronic devices for 
displaying, measuring, and uploading to the internet 
information including time, date, body and heart rates, 
global positioning, direction, distance, altitude, speed, 
steps taken, calories burned, navigational information, 
weather information, the temperature, wind speed, and 
the declination of body and heart rates, altitude and 
speed; electronic monitoring devices incorporating 
microprocessors, digital display, and accelerometers, 
for detecting, storing, reporting, monitoring, uploading 
and downloading sport, fitness training, and activity 
data to the internet, wearable digital electronic devices 
in the form of a wrist watch, wrist band or bangle 
capable of providing access to the internet and for 
sending and receiving phone calls, electronic mails and 
messages; tablets; televisions; carrying cases for 
headphones and portable speakers; portable speaker 
mount for bicycles; computer software, namely, 
software for updating wireless speakers and 
headphones; remote controls for digital music systems; 
remote controls for stereos; handheld devices for 
playing, organizing, downloading, transmitting, 
manipulating and reviewing audio, and media files; 
handheld devices for controlling speakers, amplifiers, 
stereo systems and entertainment systems; computer 
software for use in playing, organizing, downloading, 
transmitting, manipulating, and reviewing audio files, 
and media files; computer software for use in 
controlling speakers, amplifiers, stereo systems, home 
theater systems, and home entertainment systems; 
computer software for use in controlling digital music 
systems; home theater systems comprised of digital 
music players, digital music controllers, speakers, 
amplifiers, and wireless handheld controllers; home 
entertainment systems comprised of digital music 
players, digital music controllers, speakers, amplifiers, 
and wireless handheld controllers. 

  Klasse 14   Watches; smart watches; watches and bracelets 
incorporating functions for monitoring and reporting 
fitness, training, and activity data, namely, time, 
distance, pace, calories burned, and cumulative activity 
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level; watches and bracelets that communicate data to 
personal digital assistants, smart phones, and personal
computers through internet websites and other 
computer and electronic communication networks. 

  Klasse 35   On-line retail store services featuring consumer 
electronics and accessories therefor. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1233025 
(151) Int.reg.dato: 2014.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201501140 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Tylö AB, Svarvaregatan 6, SE-30250 HALMSTAD, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Sauna installations and sauna bath installations, 

electric sauna heaters, wood burning sauna stoves; 
shower installations, shower columns, shower cubicles, 
steam showers, vapor baths, steam generators; 
installations and cabinets for infrared sauna; lighting 
equipment; apparatus for dispensing scents in 
bathrooms and sauna rooms; electric towel warmers; 
parts and fittings included in this class for all 
aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1234748 
(151) Int.reg.dato: 2014.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201501729 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (formerly 
World Wildlife Fund), Avenue de Mont-Blanc 27, CH-
1196 GLAND, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Newsletters, printed publications and books in 
connection with the protection of nature and the 
environment; printed matter, newspapers, periodicals, 
books and instructional or teaching material (excluding 
apparatus) in connection with the trade of endangered 
species of flora and fauna, the protection of species, 
their habitats and biodiversity. 

  Klasse 35   Business information concerning trade in wildlife, 
plants and their products. 

  Klasse 36   Insurance underwriting; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs, including financial consulting, 
organization of collections, charitable fund raising, 

financial sponsorship and credit card services. 
  Klasse 41   Education in connection with the trade of endangered 

species of flora and fauna, the protection of species, 
their habitats and biodiversity; electronic publishing of 
books, periodicals, texts other than advertising texts 
and graphics online containing information on the 
protection of nature and the environment. 

  Klasse 42   Information, advice, consulting and scientific research 
in connection with the trade of endangered species of 
flora and fauna, the protection of species, their habitats 
and biodiversity. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1235655 
(151) Int.reg.dato: 2014.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.09.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201504608 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.04.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tylö AB, Svarvaregatan 6, SE-30250 HALMSTAD, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Sauna installations and sauna bath installations, 
electric sauna heaters, wood burning sauna stoves; 
shower installations, shower columns, shower cubicles, 
steam showers, vapor baths, steam generators; 
installations and cabinets for infrared sauna; lighting 
equipment; apparatus for dispensing scents in 
bathrooms and sauna rooms; electric towel warmers; 
parts and fittings included in this class for all 
aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1235945 
(151) Int.reg.dato: 2014.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201502107 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HANSA HEAVY LIFT GmbH, Oberbaumbrücke 1, DE-

20457 HAMBURG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Ships, in particular project ships and transport ships 

for heavy goods. 
  Klasse 35   Business services, namely, professional business 

planning of project and heavy goods transactions; 
arranging of contracts for others for the repair, buying 
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and selling of ocean-going vessels, including 
concluding contracts with regard to the ordering of new 
ocean-going vessels and crew recruitment related 
therefor; commercial business management services, 
for others, in relation to ocean-going vessels; business 
administration, in particular for shipping companies, 
nautical and shipping operations, port authorities, fund 
management companies, finance and investment 
houses; personnel recruitment and management 
consultancy services, namely, recruiting of qualified 
and technically skilled nautical personnel; ship logistics 
management, namely, business management and 
organization of facilities and resources in relation to the 
equipping and fitting of ships with nautical devices. 

  Klasse 39   Transport, including marine transport; ship brokerage, 
namely concluding of freighting agreements, for others; 
chartering (rental) of ships of all kinds; transport and 
storage services provided by nautical and port 
authorities (in particular shipping companies, ships' 
brokers, port agencies); transport services, provided by 
shipping companies, namely transport by chartered 
and/or private ships, boat charter services; inspection 
of goods for transportation; piloting of ships; logistics 
services in the transport sector. 

  Klasse 42   Technical inspection services in relation to ships; 
engineering services; inspection of cargo for quality 
and quantity control. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1236955 
(151) Int.reg.dato: 2014.12.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201510520 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, Wakinohama-
cho 3-chome, Chuo-ku, JP-651-0072 KOBE-SHI, 
HYOGO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Automobile tires [tyres]; tires for two-wheeled motor 

vehicles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1237198 
(151) Int.reg.dato: 2014.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201502474 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.02.26 
(300) Søknadsprioritet: 2014.02.07, CH, 655503 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Thermission AG, Dorfstrasse 17, CH-6390 
ENGELBERG, Sveits 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 

and against deterioration of wood; dyestuffs; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; anti-corrosive 
products; protective products for metals; anti-tarnishing 
products for metals; products for the protection of 
under-surfaces of vehicles. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; building materials of 
metal; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of metal; ironmongery and small items of metal 
hardware; pipes of metal; safes [strong boxes]; ores; 
reinforcing materials of metal for building; reinforcing 
materials of metal for pipes; iron strip; steel strip; 
fittings of metal for building. 

  Klasse 7   Machines, namely metal-surface galvanizing 
machines and machines for the cleaning of surfaces; 
machine tools for thermoforming, coating and tailoring 
of metal objects; motors and engines (other than for 
land vehicles); machine couplings and transmission 
components (other than for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated; incubators for 
eggs; automatic distribution machines. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; bodies for vehicles; airplanes; fuselages for 
aircraft; airplane towing vehicles; ships' hulls. 

  Klasse 40   Surface finishing of metal articles; air brushing 
services (treatment of surfaces); application of thin 
layers on object surfaces through chemical procedures, 
mechanical procedures, thermal procedures, 
thermomechanical procedures; chemical vapor 
deposition, physical vapor deposition and metallization; 
application of protective surface coatings to machines 
and tools; processing of metal surfaces by abrasive 
polishing; processing of metal surfaces using precision 
grinding techniques; treatment and coating of metal 
surfaces; coating and surface finishing of machines and 
tools; hard chromium plating and hard nickel plating of 
metal surfaces; surface coating of sheets; abrasive 
polishing of metal surfaces; heat treatment of metal 
surfaces; shaping of metal components. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1245935 
(151) Int.reg.dato: 2014.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201505567 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vaillant GmbH, Berghauser Strasse 40, DE-42859 

REMSCHEID, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Parts for constructing combined heat and power 
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installations, namely combustion engines, generators; 
engines (except for land vehicles), internal combustion 
engines for combined heat and power stations. 

  Klasse 9   Physical, electric and electronic measuring, control 
and regulating apparatus, in particular apparatus for 
heating, refrigerating, drying, ventilating and water 
supply, water heaters, solar collectors (heating), heat 
pumps, boilers and burners. 

  Klasse 11   Apparatus for heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, thermal solar collectors 
(heating), heat pumps, in particular with environmental 
heat sources, boilers and burners. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1249114 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201506624 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.04 
(300) Søknadsprioritet: 2015.01.16, EM, 013647136 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 International Post Corporation SCRL, Avenue du 

Bourget 44, BE-1130 BRUSSEL, Belgia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Forms and printed cards; packaging material made of 
paper, plastic materials and cardboard (not included in 
other classes). 

  Klasse 35   Services consisting in conducting surveys carried out 
with a view to determining speed of delivery of mail by 
postal administrations aimed at assisting in the 
management and improvement of the organization of 
postal administrations, compilation of statistics; 
commercial advice relating to mail management; 
addressing, sorting, packaging and stamping of mail. 

  Klasse 39   Transport services relating to recovery, collection, 
processing, transport and delivery of merchandise, 
packages and letters; packaging and storage of goods; 
distribution of messages; postal services and mail 
services (messaging or merchandise); travel and 
transport reservation services; information relating to 
mail shipping. 

  Klasse 42   Quality control services, particularly relating to 
message transmission. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1251897 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201507430 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.10, IT, 

MI2015C001144 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Chervo' SpA, Via H. Ibsen, 24, Frazione Siusi, IT-

39040 CASTELROTTO (BZ), Italia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Key cases; vanity cases, not fitted; trunks [luggage]; 

travelling trunks; bags; sling bags for carrying infants; 
beach bags; bags for sports; shopping bags; wheeled 
shopping bags; chain mesh purses; purses; handbags; 
travelling sets [leatherware]; briefcases; leather 
pouches; school bags; parasols; umbrellas; business 
card cases; credit card cases [wallets]; card cases 
[notecases]; pocket wallets; bags [envelopes, pouches] 
of leather, for packaging; bags for campers; travelling 
bags; bags for climbers; valises; suitcases; attaché 
cases; garment bags for travel; valves of leather; 
rucksacks. 

  Klasse 25   Waterproof clothing; clothing of imitations of leather; 
clothing of leather; motorists' clothing; cyclists' clothing; 
clothing for gymnastics; dresses; suits; jumper dresses; 
bath robes; non-slipping devices for footwear; clothing; 
bandanas [neckerchiefs]; bibs, not of paper; caps 
[headwear]; berets; underwear; sweat-absorbent 
underwear; teddies [undergarments]; braces for 
clothing [suspenders]; corsets [underclothing]; 
galoshes; skull caps; footwear; boots for sports; 
stockings; sweat-absorbent stockings; socks; breeches 
for wear; bathing trunks; albs; shirts; short-sleeve 
shirts; bodices [lingerie]; sports singlets; hats; coats; 
hoods [clothing]; belts [clothing]; money belts [clothing]; 
tights; collars [clothing]; detachable collars; camisoles; 
headgear for wear; bathing suits; beach clothes; 
neckties; bathing caps; shower caps; panties; 
headbands [clothing]; pocket squares; scarfs; 
gabardines [clothing]; boot uppers; gaiters; jackets 
[clothing]; garters; fishing vests; stuff jackets [clothing]; 
skirts; overalls; aprons [clothing]; girdles; gloves 
[clothing]; mittens; ski gloves; ready-made clothing; 
knitwear [clothing]; jerseys [clothing]; leggings [leg 
warmers]; leggings [trousers]; hosiery; sports jerseys; 
sweaters; muffs [clothing]; skorts; boxer shorts; babies' 
pants [clothing]; underpants; wet suits for water-skiing; 
vests; trousers; slippers; ear muffs [clothing]; parkas; 
pelisses; furs [clothing]; pajamas (Am.); stocking 
suspenders; sock suspenders; brassieres; sandals; 
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bath sandals; saris; sarongs; neck scarfs [mufflers]; 
footmuffs not electrically heated; shoes; esparto shoes 
or sandals; bath slippers; gymnastic shoes; beach 
shoes; football boots; sports shoes; ski boots; shawls; 
sashes for wear; inner soles; overcoats; outerclothing; 
dress shields; petticoats; trouser straps; slips 
[undergarments]; shirt fronts; half-boots; lace boots; 
boots; fur stoles; soles for footwear; studs for football 
boots; heels; heelpieces for footwear; pockets for 
clothing; tee-shirts; footwear uppers; turbans; 
combinations [clothing]; uniforms; valenki [felted boots]; 
veils [clothing]; dressing gowns; visors [headwear]; cap 
peaks; wooden shoes. 

  Klasse 28   Sporting articles and sport equipment; golf training 
aids; golf swing alignment apparatus; sport equipment 
for golf and skiing; tennis balls; ski bindings; divot 
repair tools [golf accessories]; golf clubs; golf bags, 
with or without wheels; golf bag carts; games; parlor 
games; gloves for games; golf gloves; protective 
paddings [parts of sports suits]; knee guards [sports 
articles]; elbow guards [sports articles]; stuffed toys; 
plush toys; rackets; snowshoes; bags especially 
designed for skis and surfboards; skis; surf skis; 
waterskis; skateboards; men's athletic supporters 
[sports articles]; sleds [sports articles]; snowboards; 
sailboards; surfboards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1252147 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201507457 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JACOMO SA, Avenue Strassburger, FR-14800 
DEAUVILLE, Frankrike 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfumery products; perfumes; toilet water; pre-shave 
and after-shave lotions; beauty articles and products; 
perfumed soaps; body and face lotions; toiletry lotions; 
bath salts; cosmetic bath ingredients; cosmetics; 
shampoos. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1252728 
(151) Int.reg.dato: 2014.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.11.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201507674 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

RARE GOLD 
(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: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1252738 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201507675 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, MC 
090, US-NJ07417 FRANKLIN LAKES, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical needles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1252762 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201507677 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.25 
(300) Søknadsprioritet: 2014.08.27, EM, 013204649 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Design & Development GmbH Textile Consult, 
Mayerbacherstr. 32, DE-85737 ISMANING, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Printed matter. 
  Klasse 35   Arranging and conducting of fairs and exhibitions for 

advertising purposes; trade show and exhibition 
services; organisation and holding of fairs for 
commercial or advertising purposes; arranging and 
conducting of exhibitions for business purposes. 

  Klasse 41   Arranging and conducting of conferences, exhibitions 
and seminars; publication of printed matter. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Int.reg.nr: 1252763 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201507678 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.01.20, FI, T201550128 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Graphic Concrete Oy, Porkkalankatu 11, FI-00180 

HELSINGFORS, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 

  Klasse 37   Building construction; maintenance and repair of 
building material surfaces; installation services of 
building elements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1254765 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201508294 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sunny Cars GmbH, Paul-Gerhardt-Allee 42, DE-81245 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Hire-purchase financing of automobiles. 
  Klasse 39   Car rental and reservation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1257950 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201509213 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Aptiva Medical S.r.l., Via Rembrandt, 2, IT-20148 

MILANO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Training and professional retraining for doctors, health 

professionals and patients, only in relation to the 
implantation and management of ventricular assist 
devices (VAD); online electronic publications in the 
medical sector only relating to the implantation and 
management of ventricular assist devices (VAD). 

  Klasse 44   Providing news, information and consultancy in the 
medical and health sectors, including online, only in 
relation to the implantation and management of 
ventricular assist devices (VAD). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1258536 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201509307 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ulrike Schaffhauser, Keltenstrasse 7, DE-97076 

WÜRZBURG, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; leather 
covers for furniture, key cases, briefcases, beach bags, 
pocket wallets, camping bags, shopping bags, 
handbags, hunting bags, vanity cases, rucksacks, 
school satchels. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, included in this class; bed 
and table covers; pillow shams; shower curtains of 
textile or plastic; curtains of textile or plastic; household 
linen; furniture coverings of plastic; furniture covers of 
textile; lingerie fabric. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; denim pants; suits; 
layettes [clothing]; swimsuits; bathing trunks; bath 
robes; bathing caps; bath slippers; brassieres; blouses; 
dresses; pocket squares; masquerade costumes; belts; 
scarfs; gloves; slipper; ladies' shirts; shirts; trousers; 
suspenders; hats; jackets [clothing]; ready-made 
clothing; neckties; ascots; clothing of leather; coats; 
corselets; dressing gowns; caps [headwear]; 
outerclothing; combinations [clothing]; parkas; 
pullovers; waterproof clothing; skirts; sandals; collar 
protectors (for wear); sleepsuits; socks; boots for 
sports; boots; stockings; tights; sweaters; singlets; tee-
shirts; underclothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Int.reg.nr: 1260589 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201509849 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "Letv" in stylized 

lettering; the wording "Letv" has no significance in the 
relevant trade or industry or as applied to the goods 
listed in the application, no geographical significance, 
nor have any meaning in any foreign language, and not 
a term of art. 

(730) Innehaver: 
 LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY 

(BEIJING) CORPORATION, Room 6184, 6th Floor, 
Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian 
District, CN- BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers; electronic publications, downloadable; 

computer software, recorded; portable telephones; set-
top boxes that enable a television set to be a user 
interface to a global communications network and to 
receive and decode digital television broadcasts; 
television apparatus; portable media players; 
camcorders; projection apparatus; downloadable music 
files; downloadable image files. 

  Klasse 38   Television broadcasting; transmission of digital files; 
teleconferencing services; computer aided transmission 
of messages and images; electronic bulletin board 
services [telecommunications services]; rental of 
message sending apparatus; communications by fiber 
[fibre] optic networks; message sending; information 
about telecommunication; providing 
telecommunications connections to a global computer 
network. 

  Klasse 41   Instruction services; organization of competitions 
[education or entertainment]; lending libraries; 
publication of electronic books and journals on-line; 
entertainment information; production of shows; 
production of music; film production, other than 
advertising films; game services provided on-line from 
a computer network; conducting fitness classes; 
modelling for artists. 

  Klasse 42   Computer software design; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; hosting 
computer sites [web sites]; providing search engines for 
the Internet; technical research; meteorological 
information; industrial design; design of interior decor; 
dress designing; authenticating works of art. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1261261 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201510089 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

SINTOIL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a fanciful word in English 
"SINTOIL". 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 SINTOIL. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 SINTOIL. 
(730) Innehaver: 

 ZAO "OBNINSKORGSINTEZ", 57, Kievskoye Shosse, 
RU-249032 OBNINSK, KALUGA REGION, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Petrol; petroleum jelly for industrial purposes; wax 

[raw material]; ozocerite [ozokerite]; industrial wax; 
belting wax; carnauba wax; beeswax; motor fuel; 
lubricating graphite; additives, non-chemical, to motor 
fuel; cutting fluids; fish oil, not edible; lanolin; 
illuminating grease; grease for leather; grease for 
boots; oil for the preservation of leather; tallow; 
industrial grease; mazut; combustible oil; oils for paints; 
oils for releasing form work [building]; oil for the 
preservation of masonry; textile oil; lubricating oil; 
industrial oil; moistening oil; coal tar oil; coal naphtha; 
castor oil for technical purposes; bone oil for industrial 
purposes; motor oil; sunflower oil for industrial 
purposes; rape oil for industrial purposes; lubricants; 
naphtha; petroleum, raw or refined; soya bean oil 
preparations for non-stick treatment of cooking utensils; 
non-slipping preparations for belts; perfumed candles; 
grease for arms [weapons]; lubricating grease; grease 
for belts; vaporized fuel mixtures; dust binding 
compositions for sweeping; diesel oil. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1261262 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201510090 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.20 
(300) Søknadsprioritet: 2014.12.19, CH, 670581 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Abercrombie & Fitch Europe SA, Via Moree, CH-6850 
MENDRISIO, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 

laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, belts for clothing. 
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; office functions; retail store services for 
clothing, footwear, headgear, soaps, perfumes, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, candles, 
spectacles, sunglasses, accessories for telephones, 
computers and electronic apparatus, jewelry, 
stationery, bags, textile products and hair accessories; 
online retail store services for clothing, footwear, 
headgear, soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, candles, spectacles, sunglasses, 
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accessories for telephones, computers and electronic 
apparatus, jewelry, stationery, bags, textile products 
and hair accessories; organization, operation and 
supervision of customer loyalty schemes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1261345 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201510100 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSG CORPORATION, 3-22 Honnogahara, JP-442-
0005 TOYOKAWA-SHI, AICHI, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Computer software design; computer programming; 

maintenance of computer software; rental of 
computers; providing computer programs; providing 
computer programs by communication circuit. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1261369 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201510101 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.12, FR, 15 4 156 542 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place 
Abel Gance, FR-92100 BOULOGNE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps, cosmetics, cosmetic hair care and 

maintenance products. 
  Klasse 5   Pharmaceutical products; dermatological products; 

dermo-cosmetic products for skin and hair hygiene and 
care. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1261372 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201510102 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.13, FR, 15 4 156 894 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place 
Abel Gance, FR-92100 BOULOGNE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps, cosmetics, cosmetic hair care and 

maintenance products. 
  Klasse 5   Pharmaceutical products; dermatological products; 

dermo-cosmetic products for skin and hair hygiene and 
care. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1262572 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201510453 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.03.20, BX, 1306986 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bancontact-MisterCash NV/SA, Rue d'Arlon 82, BE-
1040 BRUSSEL, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Automatic distribution machines. 
  Klasse 9   Computers, computer peripheral units, components, 

parts and other equipment for data processing and 
electronic funds transfer including payment terminals; 
automated teller machines [ATM]; magnetic or 
electronic recording media; magnetic cards; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; calculating machines; optical and sound 
recording disks; telecommunication apparatus, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images. 

  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs. 
  Klasse 42   Rental of computers and other similar computer 

equipment for electronic funds transfer; programming 
for computers; design and updating of software; 
computer consultancy relating to hardware and 
software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1262615 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201510470 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.11, PL, Z.443475 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark is LIVCO FASHION CORSETTI in this 

particular graphical form; the trademark is black and 
white. 

(730) Innehaver: 
 Livia Corsetti Fashion Sp.J. W.L. Zentala, Wenedów 

1A, PL-75-847 KOSZALIN, Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Underwear, clothing, footwear, headwear, hosiery, 
corsetry products. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1262710 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201510492 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.05.06, LT, 2015 0846 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Trade mark consists of word marin, letters m and arin 

are separated by symbol &; the letters m, a, r, i, n are 
represented in black colour; symbol & is represented in 
light green on the orange circle. 

(730) Innehaver: 
 OLGA KAMARDINA, Seskines g. 47-22, LT-07158 

VILNIUS, Litauen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Albs; aprons; ascots; babies' pants; bandanas; bath 
sandals; bath slippers; bath robes; bathing caps; 
bathing trunks; bathing suits; beach clothes; beach 
shoes; belts (clothing); berets; bibs; boas; bodices; 
boot uppers; boots for sports; boxer shorts; brassieres; 
breeches for wear; camisoles; cap peaks; caps; 
chasubles; clothing for gymnastics; clothing of 
imitations of leather; clothing of leather; coats; collars; 
combinations; corselets; corsets; cuffs; cyclists' 
clothing; detachable collars; dress shields; dresses; 
dressing gowns; ear muffs; esparto shoes or sandals; 
fishing vests; fittings of metal for footwear; football 
shoes; footmuffs; footwear; footwear uppers; fur stoles; 
furs; gabardines; galoshes; garters; girdles; gloves; 
gymnastic shoes; half-boots; hat frames; hats; 
headbands; headgear for wear; heelpieces for 
stockings; heelpieces for footwear; heels; hoods; 
hosiery; jackets; jerseys; jumper dresses; knickers; 
knitwear; lace boots; layettes; leggings; liveries; 
maniples; mantillas; masquerade costumes; mitres; 
mittens; money belts; motorists' clothing; muffs; neck 
scarves; neckties; non-slipping devices for footwear; 
outerclothing; overalls; topcoats; paper clothing; paper 
hats; parkas; pelerines; pelisses; petticoats; pocket 
squares; ponchos; pockets for clothing; pyjamas; 
ready-made clothing; ready-made linings; sandals; 
saris; sarongs; sashes for wear; scarves; shawls; shirt 
fronts; shirt yokes; shirts; shoes; short-sleeve shirts; 
shower caps; ski boots; ski gloves; skirts; skorts; skull 
caps; sleep masks; slippers; slips; sock suspenders; 
socks; inner soles; soles for footwear; spats; sports 
jerseys; sports shoes; sports singlets; stocking 
suspenders; stockings; studs for football boots; stuff 
jackets (clothing); suits; suspenders; sweat-absorbent 
stockings; sweat-absorbent underclothing; sweaters; 
teddies (undergarments); tee-shirts; tights; tips for 
footwear; togas; top hats; trouser straps; trousers; 
turbans; underpants; underwear; uniforms; valenki 
(felted boots); veils (clothing); visors (headwear); 
waistcoats; waterproof clothing; welts for footwear; wet 
suits for water-skiing; wimples; wooden shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263278 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201510721 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRÊT-À-COUTURE DE 
SCHIAPARELLI 

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

 Interbasic Holding SrL, Strada Settecamini, 116, IT-
63811 SANT'ELPIDÍO A MARE (FERMO), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Watches and clocks; pendulum clocks; chronographs 

and chronometers; rough gemstones; precious stones; 
diamond; coral jewellery; emerald; sapphire; ruby; opal; 
topaz; aquamarine; earrings; rings; necklaces; 
bracelets; ornamental pins made of precious metal; 
shoe ornaments of precious metal; pearl; boxes of 
precious metal; jewels cases of precious metal; 
brooches; pins; tie clips; cuff links; watch straps. 

  Klasse 18   Handbags; traveling bags; briefcases; leather 
briefcases; leather credit card holders; wallets; leather 
document briefcases; leather key cases; purses; 
trunks; suitcases; cosmetic bags sold empty; sports 
bags, namely, all-purpose sport bags, athletic bags, 
and bags for mountain climbing, namely, backpacks 
and rucksacks; evening and shoulder bags for ladies; 
leather shopping bags; school bags; garment bags for 
travel; suit carriers for travel; shoe bags for travel; 
beach bags; diaper bags; Boston bags; traveling 
trunks; duffel bags; overnight bags; carry-on bags; 
bags for mountain-climbing; satchels; opera bags; 
unfitted vanity cases; animal hides; leather cases and 
boxes; bags made of leather for packaging; leather 
straps; umbrellas; leather leashes. 

  Klasse 25   Leather coats; leather jackets; leather trousers; 
leather skirts; leather tops; leather raincoats; leather 
long coats; leather overcoats; leather belts; leather 
braces for clothing; belts; suits; padded jackets; 
jackets; stuff jackets; jumpers; trousers; jeans; skirts; 
dresses; coats; overcoats; cloaks; raincoats; parkas; 
pullovers; shirts; T-shirts; blouses; sweaters; 
underwear; baby dolls being nightwear; bathrobes; 
bathing costumes; negligee; swim suits; dressing 
gowns; nightgowns; one-piece dresses; two-piece 
dresses; evening dresses; shawls; scarves; ties; 
neckties; gentlemen suits; dress shirts; aloha shirts; 
sweat shirts; undershirts; polo shirts; body suits; 
blazers; shorts; sport shirts; shoes; athletic shoes; 
slippers; overshoes; low heel shoes; leather shoes; 
rubber shoes; galoshes; golf shoes; wooden clog; 
angler shoes; basketball shoes; dress shoes; heels; 
hiking shoes; rugby shoes; boxing shoes; baseball 
shoes; lacquered shoes; beach shoes; inner soles; 
soles for footwear; footwear uppers; heelpieces for 
shoes and boots; non-slipping pieces for shoes and 
boots; tips for footwear; rain shoes; track racing shoes; 
work shoes; straw shoes; gymnastic shoes; boots; ski 
boots; half boots; arctic boots; football boots; laced 
boots; field hockey shoes; handball shoes; esparto 
shoes or sandals; sandals; bath sandals; gloves; winter 
gloves; leather gloves; mittens; hats and caps; visors 
(headwear); leather hats and caps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Int.reg.nr: 1263282 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201510722 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.03 
(300) Søknadsprioritet: 2014.08.06, EM, 013148523 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, DE-
80333 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electrotechnical and electronic measuring, signalling, 

counting, recording, monitoring, controlling, regulating 
and commutating apparatus; electrical devices for 
input, processing, transmission, storage and output of 
data; data processing programs; electric and electronic 
traffic management apparatus; traffic control apparatus 
[luminous]; instruments for monitoring traffic; 
instruments for detecting traffic, electrical access 
control apparatus; ticket dispensers. 

  Klasse 37   Assembly, maintenance and repair of traffic 
management and access control systems. 

  Klasse 42   Technical planning, development and design of traffic 
management systems, telecommunications and 
information processing services and equipment, 
telecommunications networks and tools therefor; 
technical planning, consultancy, testing and technical 
monitoring in the field of the systems integration and 
product integration of telecommunications networks 
and data processing; development, generation and 
renting of data processing programs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263318 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201510730 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.03 
(300) Søknadsprioritet: 2014.07.24, JM, 65139 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the design of an apple with a bite 

removed and the words "WATCH" and "SPORT". 
(730) Innehaver: 

 Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers; computer peripheral devices; computer 

hardware; personal digital assistants; electronic 
organizers; electronic notepads; sound recording and 
reproducing apparatus; MP3 and other digital format 
audio players; digital audio recorders; radios, radio 
transmitters, and receivers; earphones, headphones; 
audio speakers; microphones; audio components and 
accessories; network communication apparatus; 
electronic communication equipment and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; global 
positioning system (GPS) devices; telephones; wireless 
communication devices for voice, data or image 
transmission; cables; apparatus for data storage; chips; 
cameras; batteries; computer software; computer 
games and electronic games software; electrical and 
electronic connectors, couplers, wires, cables, 
chargers, docks, docking stations, interfaces, and 
adapters for use with all of the aforesaid goods; 

computer equipment for use with all of the aforesaid 
goods; electronic apparatus with multimedia functions 
for use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with interactive functions for use with all of 
the aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and 
testing apparatus for all of the aforesaid goods; covers, 
bags and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263436 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201510753 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bravo SpA, Via della Tecnica 5, IT-36075 

MONTECCHIO MAGGIORE, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines and installations for making ice cream on an 
industrial and semi-industrial basis and pasta. 

  Klasse 11   Apparatus for heating and refrigerating, such as 
pasteurisers and ice cream makers for making ice 
cream using traditional methods and pastry and 
gastronomic products, apparatus for making soft ice 
cream, cream whisks, cooking apparatus, machines for 
boiling cream, refrigerating cabinets, refrigerated glass 
cabinets, refrigerated tables, apparatus for moulding 
chocolate. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263450 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201510757 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.30, IL, 275868 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CAESARSTONE SDOT-YAM LTD., Kibbutz Sdot-Yam 

Mobile Post, IL-38 MANASHE, Israel 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 20   Worktops, sinktops; work surfaces and surrounds for 
kitchens, bathrooms, vanity units and offices, counter 
tops; table tops; bar tops; tops and facing surfaces for 
furniture, reception desks and reception areas; furniture 
parts formed of composite stone. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263620 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201510971 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2014.09.04, GB, 

UK00003071170 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kalibrate Technologies Plc, 7th Floor, St James's 

Buildings, 79 Oxford Street, GB-M16SS 
MANCHESTER, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software and mobile applications for pricing and 

planning in the petroleum industry. 
  Klasse 35   Business consulting services regarding data 

modeling, pricing and planning in the petroleum 
industry; providing business and marketing data on 
data on retail markets, competitor fuel prices, vehicle 
traffic counts and customer demographics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263621 
(151) Int.reg.dato: 2015.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201510972 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.17, EM, 13747647 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Fratelli Branca - Distillerie Srl, Via Broletto 35, IT- 

MILANO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Organisation of events, exhibitions, trade fairs and 
shows for commercial, promotional and advertising 
purposes; advertising, including promotion of products 
and services of third parties through sponsoring 
arrangements and licence agreements relating to 
international sports' events. 

  Klasse 41   Arranging and conducting of concerts; organisation of 
group recreational activities; arranging of competitions 
for entertainment purposes; organization of 
competitions [education or entertainment]; organization 
of competitions; arranging of festivals for entertainment 

purposes; arranging of games; arranging of musical 
performances; arranging of music performances; 
arranging of visual and musical entertainment; 
providing recreation facilities; cabarets and 
discotheques; provision of club recreation facilities; 
provision of club entertainment services; club services 
[entertainment or education]; dance hall services; 
entertainment; television entertainment; entertainment 
provided by cable television; entertainment by means 
of concerts; entertainment services in the nature of 
arranging social entertainment events; entertainment 
services performed by musicians; entertainment 
services provided by vocalists; entertainment services 
performed by a musical group; entertainment services 
provided at discotheques; entertainment services 
provided at country clubs; organising of audience 
participative games; organisation of games and 
competitions; organising events for entertainment 
purposes; organisation of shows and cultural events; 
disc jockeys for parties and special events. 

  Klasse 43   Restaurant, bar and cocktail lounge services; 
restaurants, bars, smokers' rooms and cigar smokers' 
rooms; self-service restaurants; catering services for 
providing food and drinks; fast food restaurant services; 
hotel services; motels; boarding houses; tourist homes; 
temporary accommodation services; catering for 
conferences and meetings; rental of facilities for 
exhibitions; advice and assistance relating to all the 
aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263634 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201510974 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a shaded circle containing a 

sunburst design and a partial arc design; next to the 
shaded circle are the letters "BD" and the word 
"FACSCelesta". 

(730) Innehaver: 
 Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, MC 

090, US-NJ07417 FRANKLIN LAKES, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Flow cytometers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Int.reg.nr: 1263697 
(151) Int.reg.dato: 2014.12.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201510981 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a double circle in green and 

yellow. Inside the circle is an upper half of dragon in 
red and light red placed on the white background. The 
black word "NGOC LIEN" is placed under the circle. All 
the word and device are placed on the white 
background. 

(730) Innehaver: 
 NGOC LIEN IMPORT EXPORT TRADING 

PRODUCING CO., LTD., 72, Tran Tan Street, Tan Son 
Nhi Ward, Tan Phu District, VN- HO CHI MINH CITY, 
Vietnam 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Vegetables, processed and preserved; pickled 

vegetables; fermented shrimps; salted shrimps; shrimp 
paste; salted fish. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263700 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201510982 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2015.01.26, DK, VA 2015 

00191 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AIRTOX INTERNATIONAL A/S, Alhambravej 7, DK-
1826 FREDERIKSBERG C, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 26   Shoe lace locks and releasable locking devices for 

footwear and clothing. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263702 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201510983 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2014.08.01, IT, 

MI2014C007665 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the verbal element "FINAMORE" 

in fancy characters, the initial letter "F" being of a larger 
size. 

(730) Innehaver: 
 SIAP S.R.L., Via Senato, 45, IT- MILANO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Essential oils for personal use; oils for cosmetic 

purposes; bath oils [for cosmetic use]; body and beauty 
care preparations [for cosmetic use]; cosmetic kits; 
cosmetic preparations for baths; bubble bath 
preparations [for cosmetic use]; shower gel; bath pearls 
[for cosmetic use]; non-medicated toiletries; exfoliants; 
make-up removing milk, gels, lotions and creams; 
toners for cosmetic use; body lotions [for cosmetic use]; 
cosmetic creams; beauty serums; non-medicated 
scrubs for the face and body; wipes impregnated with a 
skin cleanser; beauty masks; talcum powder [for 
cosmetic use]; sunscreen preparations; sun-tanning 
and sun protection preparations; cotton sticks for 
cosmetic purposes; cosmetic pads; make-up remover 
pads of cotton wool; cotton balls for cosmetic purposes; 
cosmetic soap; soaps; cosmetic gels; cakes of toilet 
soap; skin soaps; non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes; hair care 
preparations; hair shampoos; hair spray; make-up; nail 
varnish for cosmetic purposes; nail polish removers; 
lipsticks; cosmetic pencils; eyeshadow; foundation; 
face powder [for cosmetic use]; mascara; shaving 
preparations; shaving balms; shaving creams; after-
shave lotions; depilatory preparations; preparations for 
personal or sanitary hygiene, deodorants and 
antiperspirants; deodorants for personal use 
[perfumery]; perfumery and fragrances; fragrance refills 
for non-electric room fragrance dispensers; joss sticks; 
perfumes; toilet water; extracts of flowers [perfumes]; 
oral hygiene preparations; detergents other than for 
use in manufacturing operations and for medical 
purposes; leather and shoe cleaning and polishing 
preparations; vehicle cleaning preparations; animal 
grooming preparations; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

  Klasse 18   Luggage, bags, wallets and other carriers; suitcases; 
attaché cases; overnight bags; briefcase-type 
portfolios; shoe bags for travel; garment bags for travel; 
duffle bags; baggage; travelling trunks; rucksacks; 
luggage; cases, of leather or leatherboard; pouches for 
holding make-up, keys and other personal items; 
handbags; leather and imitation leather bags; shoulder 
bags; beach bags; clutch bags; bags for sports; 
shopping bags; school bags; briefcases; hip bags; 
pocket wallets; purses; credit card cases [wallets]; 
credit card cases of leather; cosmetic cases sold 
empty; envelopes [leatherware]; card cases 
[notecases]; key cases; vanity cases sold empty; 
leather laces; leather, unworked or semi-worked; 
imitation leather; moleskin [imitation of leather]; collars 
for animals; clothing for pets; luggage tags of leather; 
sun umbrellas; saddlery, whips and animal apparel; 
leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
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walking sticks; whips, harness and saddlery. 
  Klasse 25   Underwear; brassieres; girdles; corsets 

[underclothing]; singlets; petticoats; socks; stockings; 
knee-length socks; tights; knickers; pants; boxer shorts; 
panties; sock suspenders; stocking suspenders; 
underpants; chemises; nightwear; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; shawls; bath robes; bathing 
suits; bathing trunks; beach cover-ups; pareus; hosiery; 
cardigans; sweaters; jumpers; pullovers; jerseys 
[clothing]; trousers; shorts; Bermuda shorts; leggings 
[trousers]; leggings [leg warmers]; jeans; neckwear; 
bandanas [neckerchiefs]; neckties; neckerchiefs; 
foulards [neckerchiefs]; scarfs; bow ties; ascots; skirts; 
blouses; shirts; chemisettes; vests; waistcoats; jerkins; 
overcoats; coats; anoraks [parkas]; raincoats; wind-
resistant jackets; cloaks; pelisses; outerclothing; 
blousons; smocks; jackets [clothing]; suits and dresses; 
clothing for gymnastics; tracksuits; sweatpants; jogging 
suits; tee-shirts; polo shirts; sweatshirts; headgear for 
wear; hats; small hats; caps [headwear]; visors 
[headwear]; headbands [clothing]; loungewear; dress 
suits; belts [clothing]; money belts [clothing]; gloves 
[clothing]; muffs [clothing]; ear muffs [clothing]; pocket 
squares; braces for clothing [suspenders]; ready-made 
clothing; aprons [clothing]; uniforms; shoes; boots; 
slippers; footwear for sports; sandals; non-slipping 
devices for footwear; fittings of metal for footwear; tips 
for footwear; soles for footwear; inner soles; clothing, 
footwear, headwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263706 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201510984 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SAHRA KUNDURA IMALAT PAZARLAMA IÇ VE DIS 

TICARET LIMITED SIRKETI, Aykent Ayakkabicilar 
Sanayi Sitesi 10702 Sokak (32) No:6-8-10 Karatay , 
TR- KONYA, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 

skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made 
leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, 
dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, 
jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, 
swimming suits; clothing for sports (for exclusive use 
for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, 
coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, 
brassieres, briefs, pants, socks; footwear, namely 
shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof 
boots, walking boots, booties, sporting shoes, slippers; 
shoe parts namely heelpieces, insoles for footwear, 
footwear uppers; headgear, namely caps, skull caps, 
sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, 
belts (clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck 
scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender 
belts. 

  Klasse 35   The bringing together, for the benefit of others of 
clothing, footwear, headgear; enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or through mail 

order catalogues. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263713 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201510985 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a wreath design above the words 

"KLUFT" and "CRAFTED BY MASTERS". 
(730) Innehaver: 

 KLUFT IPCO, LLC, Suite 101 11096 Jersey Boulevard, 
US-CA91730 RANCHO CUCAMONGA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Bedding, namely, mattresses, box springs, mattress 

foundations, bed bolsters, and pillows. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263729 
(151) Int.reg.dato: 2015.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201510987 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Color is not claimed as a feature of the mark; the mark 

consists of the stylized wording "noon", and the term 
"march" positioned next to the wording "noon" on its 
right side in upper case letters. 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 The transliteration of the mark is "noonmarch" in Latin 
characters. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The transliteration of the mark is "noonmarch" in Latin 

characters. 
(730) Innehaver: 

 BAYKANLAR TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Bakircilar Sanayi Sitesi Kundoglu 
Cad. No:21 Beylikdüzü, TR- ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Denim clothing, namely, pants, jackets, skirts, and 

dresses; footwear, namely, shoes, slippers, sandals; 
headgear, namely, hats. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263783 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201510997 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2015.04.30, EM, 014018402 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Europcar International, Bâtiment OP, 2 rue René 

Caudron, FR-78960 VOISINS LE BRETONNEUX, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 

water; vehicles for locomotion by air, land or water; 
vehicles for travel by land, air, rail or water; motor 
vehicles for use in the transporting of people; 
automobiles for carrying goods; motor cars; cars for 
transporting people; cars for transporting goods; sports 
cars; touring cars; motor homes; mobile homes 
(caravans); motor caravans; vehicles in the nature of 
vans; motor vans; camper vans; camping cars; trucks 
being motor land vehicles; trucks for transporting; 
commercial trucks; industrial trucks; bicycles; 
motorcycles; lorries; coaches; buses. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; organisation, operation 
and supervision of loyalty and incentive schemes; 
advertising services provided via the internet; 
production of television and radio advertisements; 
accountancy; auctioneering; trade fairs; opinion polling; 
data processing; provision of business information; 
marketing services; promotion services; database 
management services; business information services 
provided online from a computer database or the 
internet; composing advertisements for use as web 
pages; market surveys; analysis of advertising 
response and market research; business services in 
the field of the rental of vehicles; transport business 
fleet management services; cost analysis and statistics 
relating to vehicles; business enquiries; business 
investigations; demonstration of computer products; 
computerised file management; collection and 
organization of data in a master file in the field of 
automobile advertising and vehicle rental; customer 
loyalty services and customer club services, for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; 
organisation of exhibitions for advertising purposes 
relating to the automobile and vehicle rental fields; 
retail services connected with the sale of vehicles and 
apparatus for travel by land, air, rail or water; 
information and advice relating to all these services. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; credit 
services relating to motor vehicles; financial services 
relating to motor vehicles; financial services for the 
purchase of vehicles; provision of finance for the 
purchase of vehicles; financial services for the leasing 

of vehicles; insurance services relating to vehicles; 
financial services relating to the insurance of motor 
vehicles; lease purchase financing of vehicles; lease-
financing consultancy; vehicle costs and vehicle 
investment consultancy; information and advice relating 
to all these services. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; transportation of persons or merchandise 
(by air, land or water); arranging for the transportation 
of persons or merchandise (by air, land or water); rental 
of vehicles for locomotion by air, land or water; rental of 
cars, bicycles, motorcycles, camping cars, trucks, 
lorries, vans, coaches, buses, caravans; vehicle leasing 
services; arranging for the rental of vehicles for 
locomotion by air, land or water; rental of vehicle 
equipment and accessories; vehicle and transport 
reservation services; chauffeur services; rental of 
chauffeur driven vehicles; car sharing; car pooling; 
transport fleet management services; haulage services;
courier services (messages or merchandise); vehicle 
towing services; hiring of transportation vehicles; 
information and advice relating to all these services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263791 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201511001 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SHL Group Ltd, The Pavillion, 1 Atwell Place, GB-
KT70NE THAMES DITTON, SURREY, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Psychological examination for the testing of 

personnel; data processing, data verification and data 
management, namely, verifying and managing 
computerized databases for business purposes; 
statistical studies and provision of statistical 
information, all relating to personnel and recruitment; 
testing of individuals to determine employment skills. 

  Klasse 41   Information services and preparation of reports, all 
relating to corporate best practices, sales professional 
development, sales support and management, 
business, personnel, vocational testing and guidance, 
personality testing, psychological examination and 
career advice; career advisory services [education or 
training advice]. 

  Klasse 42   Providing online non-downloadable software for use 
by personnel to perform vocational testing and provide 
vocational guidance and to perform personality testing 
and psychological examination to assess career 
opportunities and aid in vocational placement; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
for automated training programs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Int.reg.nr: 1263832 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201511007 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.17, AU, 1700872 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sirtex Technology Pty Ltd., Level 33, 101 Miller Street, 
AU-NSW2060 NORTH SYDNEY, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; biological preparations 

for medical and veterinary purposes; capsules and 
particles for medical and pharmaceutical purposes; 
chemical preparations for medical and pharmaceutical 
purposes; chemical preparations for veterinary 
purposes; drugs for medical purposes; microcapsules; 
microscopic particles containing radioactive material; 
microcapsules containing pharmaceutical, veterinary or 
medical preparations; microcapsules and microparticles 
adapted to selectively deliver material, including 
radioactive materials, chemical agents and heat, to a 
target site such as a cell or organ; microscopic particles 
and microcapsules for the treatment of cancer and 
other diseased cells; microscopic particles adapted to 
selectively deliver material, including radioactive 
materials, chemical agents and heat, to a target site 
such as a cell or organ. 

  Klasse 42   Medical research; scientific research for medical 
purposes; research and development of medical and 
veterinary products and for medical and veterinary 
purposes, including pharmaceuticals, microcapsules, 
microparticles, radioactive materials, chemical agents 
and preparations, cancer treatments and treatments for 
diseased cells; research relating to molecular sciences, 
pharmaceuticals, drugs, chemicals and biotechnology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263839 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201511008 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING, S.L., Calle 
Quintanapalla, 2-4ª Planta, ES-28050 MADRID, Spania

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated dermatological creams; body and 

beauty care preparations, especially products for skin 
and face care, all of them in the form of creams, gels 
and lotions; soaps; perfumery products, essential oils, 
cosmetics, hair lotions. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; 
pharmaceutical preparations for prevention, treatment 
and relief of dermatological disorders. 

  Klasse 10   Medical, surgical, dental and veterinary apparatus and 
instruments; artificial limbs; orthopaedic articles; suture 
materials; parts for the aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1263857 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201511012 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.04, EM, 013709076 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AGA AB, SE-18181 LIDINGÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Gases for medical and pharmaceutical purposes, also 
in solid, liquid and dissolved form, especially dinitrogen 
monoxide and gas mixtures containing dinitrogen 
monoxide. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1264079 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201511046 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2014.12.09, DE, 30 2014 073 

721 
(540) Gjengivelse av merket: 

BISOLSOLIS 
(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: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1264080 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201511047 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.10, US, 86658244 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GenMark Diagnostics, Inc., 5964 La Place Court, US-
CA92008 CARLSBAD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Diagnostic preparations for clinical or medical 

laboratory use for scientific and research purposes. 
  Klasse 5   Diagnostic preparations for medical purposes. 
  Klasse 9   Laboratory devices for detecting genetic sequences. 
  Klasse 10   Medical devices, namely, devices for detecting 

genetic sequences. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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(111) Int.reg.nr: 1264103 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201511062 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING, S.L., Calle 
Quintanapalla, 2-4ª Planta, ES-28050 MADRID, Spania

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated dermatological creams; body and 

beauty care preparations, especially products for skin 
and face care, all of them in the form of creams, gels 
and lotions; soaps; perfumery products, essential oils, 
cosmetics, hair lotions. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; 
pharmaceutical preparations for prevention, treatment 
and relief of dermatological disorders. 

  Klasse 10   Medical, surgical, dental and veterinary apparatus and 
instruments; artificial limbs; orthopedic articles; suture 
materials, parts for the aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1264104 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201511063 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING, S.L., Calle 
Quintanapalla, 2-4ª Planta, ES-28050 MADRID, Spania

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated dermatological creams; body and 

beauty care preparations, especially products for skin 
and face care, all of them in the form of creams, gels 
and lotions; soaps; perfumery products, essential oils, 
cosmetics, hair lotions. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; 
pharmaceutical preparations for prevention, treatment 
and relief of dermatological disorders. 

  Klasse 10   Medical, surgical, dental and veterinary apparatus and 
instruments; artificial limbs; orthopedic articles; suture 
materials, parts for the aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1269932 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201513046 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.10, US, 86658240 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the stylized terms GENMARK DX, 

where GEN and DX are in the color dark gray and 
MARK is in the color blue; a design of half of a DNA 
double helix is in various shades of gray emphasizing a 
blue colored element, the design located above the 
stylized terms. 

(730) Innehaver: 
 GenMark Diagnostics, Inc., 5964 La Place Court, US-

CA92008 CARLSBAD, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Diagnostic preparations for analysis in clinical or 
medical laboratories, other than for medical or 
veterinary purposes. 

  Klasse 5   Diagnostic preparations for medical purposes. 
  Klasse 9   Laboratory devices for detecting genetic sequences. 
  Klasse 10   Medical devices, namely, devices for detecting 

genetic sequences. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2015.12.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2015.12.28 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29.
 
 

(111) Reg.nr.: 283219 
(210) Søknadsnr.: 201506442 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2015.09.07 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 9   Solbriller. 
  Klasse 14   Armbåndsur. 

(730) Innehaver: 
 COSTA EIENDOM EVY ARNESTAD, Sloragrenda 

12, 1405 LANGHUS, Norge 
 Innsiger: 
 Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison Street, 

US-WI53594 WATERLOO, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2015.11.09 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 

Grunnlaget for dette er at innehaver begrenset 
varefortegnelsen. 
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Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering 
 
 

(111) Reg.nr.: 0895910 
(210) Søknadsnr.: 200610693 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 12/07 - 2007.03.19 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2015.03.25 

(540) Gjengivelse av merket 

SANDERO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land; suspension 
shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for 
vehicles, head-rests for seats of vehicles, automobiles, 
shock absorbers for automobiles, automobile hoods, 
automobile bodies, automobile chains, automobile 
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors 
for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing 
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers 
for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for 
vehicles, connecting rods for land vehicles (other than 
parts of motors and engines), gearboxes for land 
vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, 
pickup trucks, light trucks, lorries, vehicle convertible 
tops, hoods for vehicle engines, bodyworks, crankcases 
for land vehicle components (other than for motors and 
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, 
driving chains for land vehicles, transmission chains for 
land vehicles, hydraulic circuits for vehicles, torque 
converters for land vehicles, reduction gears for land 
vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for 
land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, 
safety seats for children for vehicles, gearing for land 
vehicles, wheel covers, casings for pneumatic tyres, 
balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals, 
windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake 
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, brakes 
for vehicles, bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts of 
land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, 
rims for vehicle wheels, motors for land vehicles, driving 
motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, 
vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors 
for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms 
for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle 
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, 
freewheels for land vehicles, security harnesses for 
vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs 
(vehicles), tramcars, transmission shafts for land 
vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines for 
land vehicles, anti-dazzle devices for vehicles, 
upholstery, upholstery for vehicles, pneumatic tyres for 
vehicles, windows for vehicles, steering wheels for 
vehicles; land vehicles; cars, cars powered by a 
combination of thermic and electrical energy; cycles, 
bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles; 
shock absorbers, horns and luminous warning signals 
and indicators, engine hoods, bodyworks, direction 
indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, 
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, 
pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles; all 
such goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor 
scooters and tricycles. 

(730) Innehaver: 
 Renault SAS, FR-92100  BOULOGNE BILLANCOURT, 

Frankrike 
 Kravstiller: 
 South China Tire & Rubber Co., Ltd., Donghuan rd., No. 

116, Donghuan Street, CN- PANYU, GUANGZHOU, Kina 
 Innehavers kravstiller: 
 Hynell AS , Parkveien 53 B, 0256, OSLO, NO

 

 Avgjørelse: 
 Innføringen i varemerkeregisteret om at den internasjonale 

registreringen skal ha virkning i Norge slettes i sin helhet, 
jf. varemerkeloven § 37. 
Avgjørelsen ble endelig 2015.10.21. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 253350 
(210) Søknadsnr.: 200908684 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 46/09 - 2009.11.09

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2015.04.10 

(540) Gjengivelse av merket 

DUE PASSI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 

administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Agenturer 
(import- eksport). 

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

(730) Tidigere innehaver: 
 Sommelier AS, c/o Cuveco AS Postboks 93 Skøyen, 0212 

OSLO, Norge 
 Ny innehaver: 
 Oenoforos AB, Box 24005, 10450, STOCKHOLM, SE
 Kravstiller: 
 Oenoforos AB, Box 24005, 10450, STOCKHOLM, SE 
 Kravstillers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 

20, 0352, OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er opprettholdt etter administrativ 

overprøving, jf. varemerkeforskriften § 28 tredje ledd første 
punktum. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



avgjørelse etter krav om adm. overprøving                                      2015.12.28 - nr 53/15

50 
 

(111) Reg.nr.: 0866737 
(210) Søknadsnr.: 200512792 
(450) Reg. kunngjort: nr. 32/06 - 2006.08.07 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2015.04.15 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Jewellery (including artificial ones) and precious stones, 
precious metals and their alloys, ornaments made of 
precious metals and their alloys or cover with them; 
ornaments made of gold: rings, bracelets, necklaces, 
chains, brooches, earrings, wedding rings, belts, 
watches, watch straps, wristband, badges, a screw used 
in moulds made for producing gold ornaments (burc), cuff 
links, tie pins, ornamental pins, bangles, golds, jewels 
and precious stones, medallions. 

  Klasse 36   Stock brokerage services for precious metal stock 
market, jewellery appraisal evaluation services. 

(730) Innehaver: 
 ASOS KUYUMCULUK PAZARLAMA ANONIM SIRKETI, 

Molla Fenari Mahallesi Atik Ali Pasa Medresesi Sokak 
No:19, TR-34120 FATIH, ISTANBUL, Tyrkia 

 Kravstiller: 
 ASOS Plc, Second Floor, Greater London House, 

Hampstead Road, GB-NW17FB LONDON, Storbritannia 
 Kravstillers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Innføringen i varemerkeregisteret om at den internasjonale 

registreringen skal ha virkning i Norge slettes i sin helhet, 
jf. varemerkeloven § 37. 
Avgjørelsen ble endelig 2015.10.27. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1000513 
(210) Søknadsnr.: 200905066 
(450) Reg. kunngjort: nr. 25/10 - 2010.06.21 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2015.10.02 

(540) Gjengivelse av merket 

COCOON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Sound, images and data carriers of all types in recorded 
form, namely audio tapes, cassettes, compact discs, 
records, DAT tapes, video tapes, floppy discs, CD-
ROMs, CD-Is, DVDs; all the aforesaid data carriers 
recorded with performances of music artists, in particular 
with performances in the genre of electronic music. 

  Klasse 41   Sporting and cultural activities; entertainment, in 
particular musical entertainment (vocal, orchestra and 
electronic music), radio, Internet and television 
entertainment; production of film, television, radio, btx, 
videotext, Internet and teletext programs and 
transmissions, film rental; publication of printed matter, in 
particular catalogues, books, newspapers and 
periodicals; organization and presentation of shows, 
quizzes, and theatrical, sporting, musical and dance 
events and organization of competitions in the fields of 

entertainment and sport, including for recorded programs 
or live broadcast on television, Internet and radio; 
musical performances; music publishing; music studio 
services; theatrical and artists agencies, in particular 
management for artists in the field of electronic music. 

  Klasse 43   Accommodation and catering for guests, in particular 
restaurant, café, bar, discothèque and music club 
services. 

  Klasse 45   Management and exploitation of copyright. 
(730) Innehaver: 

 Sven Väth, Hanauer Landstr. 196, DE-60314 
FRANKFURT AM MAIN, Tyskland 

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

Norge 
 Kravstiller: 
 Oenoforos AB, Box 24005, SE-10450 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Kravstillers fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS , 

Oscarsgate 20, 0352, OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er opprettholdt etter administrativ 

overprøving, jf. varemerkeforskriften § 28 tredje ledd første 
punktum. 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201301483 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 29 Ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, 

fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og 
kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, 
kompotter, egg, melk og/eller melkeprodukter.  
30 Ferdigretter hovedsakelig bestående av ris, tapioka, 
sago, bulgur, couscous, pasta, mel og næringsmidler 
av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer og 
sauser; paier, piroger, pizzaer. 

(731) Søker: 
 Stabburet AS , Postboks 711, 1411, KOLBOTN, NO

(750) Fullmektig: 
 Onsagers AS , Postboks 1813 Vika, 0123, OSLO, NO
 Søknad inngitt: 
 2013.01.31 
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2014.12.02):
 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2015.02.02 
 Klagenemndas avgjørelse av 2015.08.31:
 1. Klagen tas ikke til følge.  

2. Varemerkesøknad nr. 201301483 nektes registrert.
  

 
 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201211039 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 30 Tea; tea beverages, in particular fruit tea, iced tea, 

flavoured tea.  
32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages.

(731) Søker: 
 Market Grounds GmbH & Co KG , Holzdamm 28-32, 

20099, HAMBURG, DE 
(750) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 1813 Vika, 0123, OSLO, NO
 Søknad inngitt: 
 2012.10.18
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2015.01.12):
 Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2015.03.12
 Klagenemndas avgjørelse av 2015.08.31:
 1. Klagen tas ikke til følge.  

2. Internasjonal registrering nr. 1130697 gis ikke virkning i 
Norge.
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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.: 0885521 
(210) Søknadsnr.: 200606711 
(151) Reg.dato: 2005.12.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.12.20 

(220) Inndato: 2006.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

HENKEL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 

DÜSSELDORF, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Chemical products for industrial, agricultural and 
horticultural purposes; adhesives for industrial 
purposes; unprocessed artificial resins; laundry raw 
materials; starches and starch products for technical 
purposes; preservatives; fertilizers. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; stain; 
binding preparations for paints; anti-corrosive 
preparations. 

  Klasse 3   Perfumery, essential oils, preparations for body and 
beauty care, soaps, dentifrices, hair lotions, cosmetic 
preparations for hair care and hair styling, hair 
colouring and waving preparations; bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, degreasing and scouring 
preparations, laundry starch, dishwashing preparations, 
floor care preparations. 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding preparations; candles and wicks for 
lighting. 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for medical and health 
purposes, sanitary products for medical use; dietetic 
substances adapted for medical use; food supplements 
for medical use; vitamin preparations; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; air freshening preparations, 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

  Klasse 7   Electrical application equipment, especially for 
adhesives and coatings and for removing old paints 
and lacquers. 

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated), 
especially application equipment, especially for 
adhesives and coatings and for removing old paints 
and lacquers. 

  Klasse 9   Electrical dosage dispensers; computer software; non-
electrical dosage dispensers. 

  Klasse 11   Apparatus for drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes. 

  Klasse 12   Automobile body parts coated with sound damping 
compounds; bicycle and motorcycle accessories, 
namely motorcycle and bicycle saddles made of or with 
foamed plastics. 

  Klasse 16   Adhesives for household use and handicrafts; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; 
office requisites, namely correction products and 
applicators for writing, drawing, painting and signing 
purposes; marking pens; self-adhesive notes; self-
adhesive labels, photo corners, adhesive pads, rubber 
erasers; stamps, stamp pad inks; brushes; printed 
matter and games; instructional and teaching material. 

  Klasse 17   Goods made from rubber; packing, stopping and 
insulating materials; sealing tapes; films and plates 
made of celluloid and similar materials. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); bitumen. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 28   Games and playthings; gymnastic and sporting 

articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 

  Klasse 37   Installation services; rental, assembly and 
maintenance of devices and equipment. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0886338 
(210) Søknadsnr.: 200607187 
(151) Reg.dato: 2005.12.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2015.12.09 

(220) Inndato: 2006.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

BYK-CHEMIE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 BYK-Chemie GmbH, Abelstrasse 45, DE-46483 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Chemical preparations for industrial and scientific 
purposes; plastics and artificial resins, unprocessed; 
emulsifiers; dispersion agents, namely dispersions of 
plastics; material to override the surface tension with 
paints and lacquers (tensides). 

  Klasse 2   Paints applied by brushing, spraying and/or dipping; 
paints for metals, paints for synthetic materials, paints 
for paper; varnishes; lacquers; anti-corrosive 
preparations; dyes; coatings for metals, synthetic 
materials and papers, namely coatings (paints); 
hardeners, driers, thinners for lacquers; material for 
bleeding, binding and material for thickening (all are 
additives for paints and lacquers). 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0897359 
(210) Søknadsnr.: 200611389 
(151) Reg.dato: 2005.11.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.11.03 

(220) Inndato: 2006.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

YUPPI DU 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Clan Celentano SrL, Piazzale Principessa Clotilde, 8, 

IT-20121 MILANO, Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   CD-ROMs and digital video discs featuring news, 
comedy performances, music, cartoons, movies, social 
issues and humanities; apparatus for recording, 
transmission or reproducing of sound or images, 
namely video cassette recorders, digital video disc 
players, CD players, CD-ROM players, DVD players, 
personal computers, television sets; compact discs sold 
blank for recording purposes. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; administrative 
management services for Internet sites and/or portals; 
sales services (electronic commerce) for the goods 
listed in classes 9, 14, 15, 16, 25, 28 and 32. 
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  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0898282 
(210) Søknadsnr.: 200611747 
(151) Reg.dato: 2006.07.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.07.12 

(220) Inndato: 2006.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SkyEurope Airlines as, Ivanská cesta 26 , SK-82104 

BRATISLAVA, Slovakia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Air vehicles of all types and their parts and spare 
parts; apparatus and machines for use in aeronautics. 

  Klasse 37   Repair services relating to aviation and aeroplane 
maintenance for third parties. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0898283 
(210) Søknadsnr.: 200611748 
(151) Reg.dato: 2006.07.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.07.12 

(220) Inndato: 2006.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SkyEurope Airlines as, Ivanská cesta 26 , SK-82104 

BRATISLAVA, Slovakia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Air vehicles of all types and their parts and spare 
parts; apparatus and machines for use in aeronautics. 

  Klasse 37   Repair services relating to aviation and aeroplane 
maintenance for third parties. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0898284 
(210) Søknadsnr.: 200611749 
(151) Reg.dato: 2006.07.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.07.12 

(220) Inndato: 2006.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

skyeurope.com 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 SkyEurope Airlines as, Ivanská cesta 26 , SK-82104 

BRATISLAVA, Slovakia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Air vehicles of all types and their parts and spare 
parts; apparatus and machines for use in aeronautics. 

  Klasse 37   Repair services relating to aviation and aeroplane 
maintenance for third parties. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0903901 
(210) Søknadsnr.: 200613844 
(151) Reg.dato: 2005.11.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.11.03 

(220) Inndato: 2006.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Clan Celentano SrL, Piazzale Principessa Clotilde, 8, 

IT-20121 MILANO, Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   CD-ROMs and digital video discs featuring news, 
comedy performances, music, cartoons, movies, social 
issues and humanities; apparatus for recording, 
transmission or reproducing of sound or images, 
namely video cassette recorders, digital video disc 
players, CD players, CD-ROM players, DVD players, 
personal computers, television sets; compact discs sold 
blank for recording purposes. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; administrative 
management services for Internet sites and/or portals, 
sales services (electronic commerce) for the goods 
listed in classes 9, 15, 16, 25 and 28. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 
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(111) Reg.nr.: 1110015 
(210) Søknadsnr.: 201203264 
(151) Reg.dato: 2012.01.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.01.04 

(220) Inndato: 2012.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

Tome 1 La Pureté For Him 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Thierry Gillier, 9, rue de Murillo, FR-75008 PARIS, 

Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Candles; perfumed candles. 
  Klasse 44   Beauty salons, hairdressing salons, manicure, 

massage services. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1112236 
(210) Søknadsnr.: 201312594 
(151) Reg.dato: 2012.03.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.03.05 

(220) Inndato: 2013.10.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXELTIS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Chemo Iberica SA, Gran Vía Carlos III, 98, 7°, ES-

08028 BARCELONA, Spania 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic diseases and disorders, dermatological 
diseases and disorders, digestive diseases and 
disorders, gynecological diseases and disorders; 
reagents for pregnancy tests; reagents for ovulation 
tests; reagents for diabetes testing; contraceptives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormonal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, vascular diseases, 
gastrointestinal diseases, genitourinary disorders, 
immunological diseases, infectious diseases, 
inflammatory diseases, metabolic diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases of the musculoskeletal system, 
diseases of the respiratory system, circulatory 
diseases, viral diseases, glaucoma, dental and mouth 
diseases, obesity, cholesterol, treatment of the liver; 
nutraceutical products; treatment of blood pressure; 
treatments for rheumatism; veterinary preparations for 
the treatment of digestive diseases and disorders, 
gynecological diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, treatment of cardiovascular diseases, 
cardiovascular diseases, gastrointestinal diseases, 
genitourinary diseases, immunological disorders, 
infectious diseases, inflammatory diseases, metabolic 
diseases and disorders, treatment of the 
musculoskeletal system, circulatory system and 
respiratory system, treatment of viral diseases, 
glaucoma, dental and oral diseases, obesity, treatment 
of the liver, cholesterol; nutraceutical veterinary 
preparations; veterinary preparations for the treatment 
of blood pressure and rheumatism; and dietetic foods 
for medical use; none of the aforesaid products are 
preparations in connection with neuroscience, including 
dementia, Alzheimer's disease and Parkinson's 
disease. 

  Klasse 10   Surgical apparatus and instruments, medical 
instruments for gynecological disorders, ophthalmic 
disorders, dermatological disorders, metabolic and 
respiratory disorders, pregnancy tests, ovulation tests 
and diabetes testing, including diagnostic apparatus for 
pregnancy tests, ovulation tests and diabetes; 
orthopedic devices for diagnostic and therapeutic 
purposes; suture materials. 

  Klasse 35   Sales promotion for third parties, business 
management assistance; consultancy on business 
management and marketing studies; presentation of 
goods on all communication media for retail sale; 
commercial administration of licenses for the goods 
and services of others; organization of exhibitions, 
trade fairs and conventions for commercial or 
advertising purposes, all relating to pharmaceutical 
products, biotechnological and veterinary and for 
pharmaceutical, veterinary and biotechnological 
companies, but none of the aforesaid goods relating to 
neuroscience, including dementia, Alzheimer's disease 
and Parkinson's disease or to goods in the field of 
neuroscience, including dementia, Alzheimer's disease 
and Parkinson's disease. 

  Klasse 42   Chemical, biological and pharmaceutical research 
services; all the aforesaid goods relating to the field of 
neuroscience, including dementia, Alzheimer's disease 
and Parkinson's disease. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1184778 
(210) Søknadsnr.: 201314812 
(151) Reg.dato: 2013.11.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.11.05 

(220) Inndato: 2013.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUIKSHIELD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Safway Services LLC, N19 W24200 Riverwood Dr, 

US-WI53188 WAUKESHA, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Suspended access system for making supports in the 
nature of platforms and consisting primarily of metal 
structural support devices, namely, flexible supports in 
the nature of cables, panels, beam clamps, chains, 
suspension brackets, deck retainers, toe boards, 
guardrails, and parts thereof, for personnel access, 
construction, refurbishing, maintenance and repair 
purposes. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1192546 
(210) Søknadsnr.: 201401939 
(151) Reg.dato: 2013.09.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.09.11 

(220) Inndato: 2014.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Chemo Iberica SA, Gran Vía Carlos III, n°. 98-7ª, ES-

08028 BARCELONA, Spania 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic diseases and disorders, dermatological 
diseases and disorders, digestive diseases and 
disorders, gynecological diseases and disorders; 
reagents for pregnancy tests; reagents for ovulation 
tests; reagents for diabetes testing; contraceptives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormonal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, vascular diseases, 
gastrointestinal diseases, genitourinary disorders, 
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immunological diseases, infectious diseases, 
inflammatory diseases, metabolic diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases of the musculoskeletal system, 
diseases of the respiratory system, circulatory 
diseases, viral diseases, glaucoma, dental and mouth 
diseases, obesity, cholesterol, treatment of the liver; 
nutraceutical products; treatment of blood pressure; 
treatments for rheumatism; veterinary preparations for 
the treatment of digestive diseases and disorders, 
gynecological diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, treatment of cardiovascular diseases, 
cardiovascular diseases, gastrointestinal diseases, 
genitourinary diseases, immunological disorders, 
infectious diseases, inflammatory diseases, metabolic 
diseases and disorders, treatment of the 
musculoskeletal system, circulatory system and 
respiratory system, treatment of viral diseases, 
glaucoma, dental and oral diseases, obesity, treatment 
of the liver, cholesterol; nutraceutical veterinary 
preparations; veterinary preparations for the treatment 
of blood pressure and rheumatism; and dietetic foods 
for medical use; none of the aforesaid products are 
preparations in connection with neuroscience, including 
dementia, Alzheimer's disease and Parkinson's 
disease. 

  Klasse 10   Surgical apparatus and instruments, medical 
instruments for gynecological disorders, ophthalmic 
disorders, dermatological disorders, metabolic and 
respiratory disorders, pregnancy tests, ovulation tests 
and diabetes testing, including diagnostic apparatus for 
pregnancy tests, ovulation tests and diabetes; 
orthopedic devices for diagnostic and therapeutic 
purposes; suture materials. 

  Klasse 35   Sales promotion for third parties, business 
management assistance; consultancy on business 
management and marketing studies; presentation of 
goods on all communication media for retail sale; 
commercial administration of licenses for the goods 
and services of others; organization of exhibitions, 
trade fairs and conventions for commercial or 
advertising purposes, all relating to pharmaceutical 
products, biotechnological and veterinary and for 
pharmaceutical, veterinary and biotechnological 
companies, but none of the aforesaid goods relating to 
neuroscience, including dementia, Alzheimer's disease 
and Parkinson's disease or to goods in the field of 
neuroscience, including dementia, Alzheimer's disease 
and Parkinson's disease. 

  Klasse 42   Chemical, biological and pharmaceutical research 
services; all the aforesaid goods relating to the field of 
neuroscience, including dementia, Alzheimer's disease 
and Parkinson's disease. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1250576 
(210) Søknadsnr.: 201506985 
(151) Reg.dato: 2014.11.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.11.24 

(220) Inndato: 2015.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

MIJCLOU 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 MPD Accessories B.V., Dukdalfweg 49, NL-1041BC 

AMSTERDAM, Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewels, jewelry and 
jewelry articles made of precious metals or coated 
therewith, included in this class; precious stones; 
timepieces and chronometric instruments; bracelets 
[jewelry]. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, leather bands 
included in this class; animal skins; bags, trunks and 
travel bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 

whips, harness and saddlery. 
  Klasse 25   Clothing, headgear; scarves; leather belts. 
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Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 283219 
(151) Reg.dato.: 2015.09.01 
(151) Int. reg. dato: 2015.09.01 
(180) Registreringen utløper: 2025.05.20 
(210) Søknadsnr: 201506442 
(220) Inndato: 2015.05.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 COSTA EIENDOM EVY ARNESTAD, Sloragrenda 12, 

1405 LANGHUS, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Solbriller. 
  Klasse 14   Armbåndsur. 
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Merker som ikke er fornyet 
 
 

(111) Reg.nr.: 120791 
 

 
(111) Reg.nr.: 120797 
 

 
(111) Reg.nr.: 120799 
 

 
(111) Reg.nr.: 120806 
 

 
(111) Reg.nr.: 120853 
 

 
(111) Reg.nr.: 120857 
 

 
(111) Reg.nr.: 120887 
 

 
(111) Reg.nr.: 120914 
 

 
(111) Reg.nr.: 120920 
 

 
(111) Reg.nr.: 120941 
 

 
(111) Reg.nr.: 120946 
 

 
(111) Reg.nr.: 120961 
 

 
(111) Reg.nr.: 120962 
 

 
(111) Reg.nr.: 120972 
 

 
(111) Reg.nr.: 120979 
 

 
(111) Reg.nr.: 120983 
 

 
(111) Reg.nr.: 120995 
 

 
(111) Reg.nr.: 120997 
 

 
(111) Reg.nr.: 121012 
 

 
(111) Reg.nr.: 121013 
 

 
(111) Reg.nr.: 121031 
 

 

(111) Reg.nr.: 121039 
 

 
(111) Reg.nr.: 121046 
 

 
(111) Reg.nr.: 121049 
 

 
(111) Reg.nr.: 121068 
 

 
(111) Reg.nr.: 121073 
 

 
(111) Reg.nr.: 121076 
 

 
(111) Reg.nr.: 121081 
 

 
(111) Reg.nr.: 121098 
 

 
(111) Reg.nr.: 121100 
 

 
(111) Reg.nr.: 121102 
 

 
(111) Reg.nr.: 121103 
 

 
(111) Reg.nr.: 121106 
 

 
(111) Reg.nr.: 121114 
 

 
(111) Reg.nr.: 121117 
 

 
(111) Reg.nr.: 121145 
 

 
(111) Reg.nr.: 121151 
 

 
(111) Reg.nr.: 167741 
 

 
(111) Reg.nr.: 167766 
 

 
(111) Reg.nr.: 167770 
 

 
(111) Reg.nr.: 167773 
 

 
(111) Reg.nr.: 167774 
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(111) Reg.nr.: 167779 
 

 
(111) Reg.nr.: 167791 
 

 
(111) Reg.nr.: 167792 
 

 
(111) Reg.nr.: 167803 
 

 
(111) Reg.nr.: 167809 
 

 
(111) Reg.nr.: 167829 
 

 
(111) Reg.nr.: 167832 
 

 
(111) Reg.nr.: 167835 
 

 
(111) Reg.nr.: 167836 
 

 
(111) Reg.nr.: 167842 
 

 
(111) Reg.nr.: 167849 
 

 
(111) Reg.nr.: 167854 
 

 
(111) Reg.nr.: 167855 
 

 
(111) Reg.nr.: 167864 
 

 
(111) Reg.nr.: 167865 
 

 
(111) Reg.nr.: 167868 
 

 
(111) Reg.nr.: 167873 
 

 
(111) Reg.nr.: 167877 
 

 
(111) Reg.nr.: 167880 
 

 
(111) Reg.nr.: 167884 
 

 
(111) Reg.nr.: 167885 
 

 
(111) Reg.nr.: 167898 
 

 

(111) Reg.nr.: 167913 
 

 
(111) Reg.nr.: 167919 
 

 
(111) Reg.nr.: 167921 
 

 
(111) Reg.nr.: 167937 
 

 
(111) Reg.nr.: 167948 
 

 
(111) Reg.nr.: 167949 
 

 
(111) Reg.nr.: 167951 
 

 
(111) Reg.nr.: 167956 
 

 
(111) Reg.nr.: 167966 
 

 
(111) Reg.nr.: 167967 
 

 
(111) Reg.nr.: 168338 
 

 
(111) Reg.nr.: 168339 
 

 
(111) Reg.nr.: 226504 
 

 
(111) Reg.nr.: 226515 
 

 
(111) Reg.nr.: 226520 
 

 
(111) Reg.nr.: 226522 
 

 
(111) Reg.nr.: 226523 
 

 
(111) Reg.nr.: 226524 
 

 
(111) Reg.nr.: 226526 
 

 
(111) Reg.nr.: 226529 
 

 
(111) Reg.nr.: 226530 
 

 
(111) Reg.nr.: 226531 
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(111) Reg.nr.: 226532 
 

 
(111) Reg.nr.: 226533 
 

 
(111) Reg.nr.: 226534 
 

 
(111) Reg.nr.: 226535 
 

 
(111) Reg.nr.: 226536 
 

 
(111) Reg.nr.: 226541 
 

 
(111) Reg.nr.: 226543 
 

 
(111) Reg.nr.: 226549 
 

 
(111) Reg.nr.: 226550 
 

 
(111) Reg.nr.: 226551 
 

 
(111) Reg.nr.: 226552 
 

 
(111) Reg.nr.: 226553 
 

 
(111) Reg.nr.: 226555 
 

 
(111) Reg.nr.: 226556 
 

 
(111) Reg.nr.: 226557 
 

 
(111) Reg.nr.: 226565 
 

 
(111) Reg.nr.: 226571 
 

 
(111) Reg.nr.: 226572 
 

 
(111) Reg.nr.: 226573 
 

 
(111) Reg.nr.: 226576 
 

 
(111) Reg.nr.: 226577 
 

 
(111) Reg.nr.: 226578 
 

 

(111) Reg.nr.: 226580 
 

 
(111) Reg.nr.: 226583 
 

 
(111) Reg.nr.: 226584 
 

 
(111) Reg.nr.: 226585 
 

 
(111) Reg.nr.: 226587 
 

 
(111) Reg.nr.: 226588 
 

 
(111) Reg.nr.: 226589 
 

 
(111) Reg.nr.: 226590 
 

 
(111) Reg.nr.: 226593 
 

 
(111) Reg.nr.: 226594 
 

 
(111) Reg.nr.: 226595 
 

 
(111) Reg.nr.: 226596 
 

 
(111) Reg.nr.: 226597 
 

 
(111) Reg.nr.: 226598 
 

 
(111) Reg.nr.: 226602 
 

 
(111) Reg.nr.: 226603 
 

 
(111) Reg.nr.: 226604 
 

 
(111) Reg.nr.: 226605 
 

 
(111) Reg.nr.: 226606 
 

 
(111) Reg.nr.: 226608 
 

 
(111) Reg.nr.: 226609 
 

 
(111) Reg.nr.: 226612 
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(111) Reg.nr.: 226613 
 

 
(111) Reg.nr.: 226616 
 

 
(111) Reg.nr.: 226617 
 

 
(111) Reg.nr.: 226620 
 

 
(111) Reg.nr.: 226621 
 

 
(111) Reg.nr.: 226622 
 

 
(111) Reg.nr.: 226626 
 

 
(111) Reg.nr.: 226627 
 

 
(111) Reg.nr.: 226632 
 

 
(111) Reg.nr.: 226633 
 

 
(111) Reg.nr.: 226635 
 

 
(111) Reg.nr.: 226636 
 

 
(111) Reg.nr.: 226637 
 

 
(111) Reg.nr.: 226638 
 

 
(111) Reg.nr.: 226640 
 

 
(111) Reg.nr.: 226642 
 

 
(111) Reg.nr.: 226644 
 

 
(111) Reg.nr.: 226645 
 

 
(111) Reg.nr.: 226647 
 

 
(111) Reg.nr.: 226648 
 

 
(111) Reg.nr.: 226649 
 

 
(111) Reg.nr.: 226652 
 

 

(111) Reg.nr.: 226653 
 

 
(111) Reg.nr.: 226655 
 

 
(111) Reg.nr.: 226656 
 

 
(111) Reg.nr.: 226657 
 

 
(111) Reg.nr.: 226660 
 

 
(111) Reg.nr.: 226661 
 

 
(111) Reg.nr.: 226662 
 

 
(111) Reg.nr.: 226664 
 

 
(111) Reg.nr.: 226665 
 

 
(111) Reg.nr.: 226669 
 

 
(111) Reg.nr.: 226670 
 

 
(111) Reg.nr.: 226671 
 

 
(111) Reg.nr.: 226674 
 

 
(111) Reg.nr.: 226676 
 

 
(111) Reg.nr.: 226677 
 

 
(111) Reg.nr.: 226679 
 

 
(111) Reg.nr.: 226681 
 

 
(111) Reg.nr.: 226682 
 

 
(111) Reg.nr.: 226683 
 

 
(111) Reg.nr.: 226684 
 

 
(111) Reg.nr.: 226685 
 

 
(111) Reg.nr.: 226686 
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(111) Reg.nr.: 226693 
 

 
(111) Reg.nr.: 226696 
 

 
(111) Reg.nr.: 226697 
 

 
(111) Reg.nr.: 226698 
 

 
(111) Reg.nr.: 226701 
 

 
(111) Reg.nr.: 226704 
 

 
(111) Reg.nr.: 226706 
 

 
(111) Reg.nr.: 226707 
 

 
(111) Reg.nr.: 226709 
 

 
(111) Reg.nr.: 226711 
 

 
(111) Reg.nr.: 226714 
 

 
(111) Reg.nr.: 226715 
 

 
(111) Reg.nr.: 226716 
 

 
(111) Reg.nr.: 226721 
 

 
(111) Reg.nr.: 226722 
 

 
(111) Reg.nr.: 226723 
 

 
(111) Reg.nr.: 226724 
 

 
(111) Reg.nr.: 226725 
 

 
(111) Reg.nr.: 226726 
 

 
(111) Reg.nr.: 226728 
 

 
(111) Reg.nr.: 226729 
 

 
(111) Reg.nr.: 226730 
 

 

(111) Reg.nr.: 226732 
 

 
(111) Reg.nr.: 226740 
 

 
(111) Reg.nr.: 226744 
 

 
(111) Reg.nr.: 226751 
 

 
(111) Reg.nr.: 226752 
 

 
(111) Reg.nr.: 226753 
 

 
(111) Reg.nr.: 226754 
 

 
(111) Reg.nr.: 226755 
 

 
(111) Reg.nr.: 226757 
 

 
(111) Reg.nr.: 226758 
 

 
(111) Reg.nr.: 226759 
 

 
(111) Reg.nr.: 226760 
 

 
(111) Reg.nr.: 226762 
 

 
(111) Reg.nr.: 226765 
 

 
(111) Reg.nr.: 226768 
 

 
(111) Reg.nr.: 226769 
 

 
(111) Reg.nr.: 226770 
 

 
(111) Reg.nr.: 226771 
 

 
(111) Reg.nr.: 226775 
 

 
(111) Reg.nr.: 226776 
 

 
(111) Reg.nr.: 226777 
 

 
(111) Reg.nr.: 226778 
 

 



merker som ikke er fornyet 2015.12.28 - nr 53/15

62 
 

(111) Reg.nr.: 226779 
 

 
(111) Reg.nr.: 226780 
 

 
(111) Reg.nr.: 226783 
 

 
(111) Reg.nr.: 226785 
 

 
(111) Reg.nr.: 226786 
 

 
(111) Reg.nr.: 226787 
 

 
(111) Reg.nr.: 226788 
 

 
(111) Reg.nr.: 226790 
 

 
(111) Reg.nr.: 226793 
 

 
(111) Reg.nr.: 226798 
 

 
(111) Reg.nr.: 226799 
 

 
(111) Reg.nr.: 226801 
 

 
(111) Reg.nr.: 226802 
 

 
(111) Reg.nr.: 226804 
 

 
(111) Reg.nr.: 226806 
 

 
(111) Reg.nr.: 226808 
 

 
(111) Reg.nr.: 226812 
 

 
(111) Reg.nr.: 226814 
 

 
(111) Reg.nr.: 226820 
 

 
(111) Reg.nr.: 226821 
 

 
(111) Reg.nr.: 226822 
 

 
(111) Reg.nr.: 226823 
 

 

(111) Reg.nr.: 226824 
 

 
(111) Reg.nr.: 226825 
 

 
(111) Reg.nr.: 226828 
 

 
(111) Reg.nr.: 226832 
 

 
(111) Reg.nr.: 226834 
 

 
(111) Reg.nr.: 226836 
 

 
(111) Reg.nr.: 226837 
 

 
(111) Reg.nr.: 226838 
 

 
(111) Reg.nr.: 226839 
 

 
(111) Reg.nr.: 226842 
 

 
(111) Reg.nr.: 226843 
 

 
(111) Reg.nr.: 226847 
 

 
(111) Reg.nr.: 226849 
 

 
(111) Reg.nr.: 226851 
 

 
(111) Reg.nr.: 226852 
 

 
(111) Reg.nr.: 226854 
 

 
(111) Reg.nr.: 23236 
 

 
(111) Reg.nr.: 23275 
 

 
(111) Reg.nr.: 3429 
 

 
(111) Reg.nr.: 46300 
 

 
(111) Reg.nr.: 46628 
 

 
(111) Reg.nr.: 46742 
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(111) Reg.nr.: 49298 
 

 
(111) Reg.nr.: 520475 
 

 
(111) Reg.nr.: 66145 
 

 
(111) Reg.nr.: 66147 
 

 
(111) Reg.nr.: 66157 
 

 
(111) Reg.nr.: 66159 
 

 
(111) Reg.nr.: 66162 
 

 
(111) Reg.nr.: 66180 
 

 
(111) Reg.nr.: 66207 
 

 
(111) Reg.nr.: 66216 
 

 
(111) Reg.nr.: 66242 
 

 
(111) Reg.nr.: 66246 
 

 
(111) Reg.nr.: 66251 
 

 
(111) Reg.nr.: 66260 
 

 
(111) Reg.nr.: 66264 
 

 
(111) Reg.nr.: 66277 
 

 
(111) Reg.nr.: 66304 
 

 
(111) Reg.nr.: 93832 
 

 
(111) Reg.nr.: 93870 
 

 
(111) Reg.nr.: 93871 
 

 
(111) Reg.nr.: 93906 
 

 
(111) Reg.nr.: 93908 
 

 

(111) Reg.nr.: 93918 
 

 
(111) Reg.nr.: 93951 
 

 
(111) Reg.nr.: 93958 
 

 
(111) Reg.nr.: 93968 
 

 
(111) Reg.nr.: 93972 
 

 
(111) Reg.nr.: 93981 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 123905 
(210) Søknadsnr.: 19851062 
(730) Innehaver: 
 Solvay Specialty Polymers USA, LLC, 4500 Mc Ginnis 

Ferry Road, US-GA30005-3914 ALPHARETTA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 123945 
(210) Søknadsnr.: 19841172 
(730) Innehaver: 
 Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp, 245 N. Beverly Drive, 

US-CA90210 BEVERLY HILLS, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 124874 
(210) Søknadsnr.: 19852072 
(730) Innehaver: 
 Medinova AG, Eggbühlstrasse 14 , CH-8050 ZÜRICH, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 125639 
(210) Søknadsnr.: 19852747 
(730) Innehaver: 
 Printronix, LLC, 15345 Barranca Parkway, US-CA92618 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 151106 
(210) Søknadsnr.: 19891065 
(730) Innehaver: 
 Keocyt MALAKOFF, Immeuble Cap Sud, 106 avenue 

Marx Dormoy, FR-92120 MONTROUGE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1543 
(210) Søknadsnr.: 199580024 
(730) Innehaver: 
 Helle Steinsholt Jansen, Nils Bays vei 43 F, 0855 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179493 
(210) Søknadsnr.: 19956709 
(730) Innehaver: 
 Printronix, LLC, 15345 Barranca Parkway, US-CA92618 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 186392 
(210) Søknadsnr.: 19966403 
(730) Innehaver: 
 HYTTEBUTIKKEN STABEKK AS, Professor Kohts vei 85, 

1368 STABEKK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190679 
(210) Søknadsnr.: 19967699 
(730) Innehaver: 
 Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, AT-2754 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201712 
(210) Søknadsnr.: 199912256 
(730) Innehaver: 
 Baby Einstein, LLC, 3333 Piedmont Road, Suite 1800, 

US-GA30305 ATLANTA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
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(111) Reg.nr.: 229920 
(210) Søknadsnr.: 200408924 
(730) Innehaver: 
 Grid Design AS, Sandakerveien 24 C, 0473 OSLO, Norge
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230211 
(210) Søknadsnr.: 200501522 
(730) Innehaver: 
 Fiskars Finland OY AB, Hämeentie 135, FI-00560 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230338 
(210) Søknadsnr.: 200500768 
(730) Innehaver: 
 Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, 

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce,563 
Nonthaburi Road, Amphur Muang, TH-11000 
NONTHABURI, Thailand 

(740) Fullmektig: 
 Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, 

Hellrupvej 76, DK-2900 HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 233428 
(210) Søknadsnr.: 200510984 
(730) Innehaver: 
 Eurolys AS, c/o Sparebank 1 - Regnskap, avd Romerike, 

Hvamsvingen 24, 2013 SKJETTEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234058 
(210) Søknadsnr.: 200506036 
(730) Innehaver: 
 SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku, JP- 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235953 
(210) Søknadsnr.: 200605160 
(730) Innehaver: 
 Eaton Electric Holdings LLC, 1000 Eaton Boulevard, US-

OH44122 CLEVELAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248312 
(210) Søknadsnr.: 200808490 
(730) Innehaver: 
 Pathogenomix, Inc., 499 Lake Avenue, US-CA95062 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249017 
(210) Søknadsnr.: 200810504 
(730) Innehaver: 
 Rob Arnesen innehaver Terje Lauritzen, Postboks 396 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 256243 
(210) Søknadsnr.: 200907766 
(730) Innehaver: 
 TheMoon AS, Hoffsveien 4, 0475 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257779 
(210) Søknadsnr.: 201004999 
(730) Innehaver: 
 TheMoon AS, Hoffsveien 4, 0475 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Tom Eivind Haug, c/o Advokatfirmaet Sverdrup 

DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 259269 
(210) Søknadsnr.: 201010682 
(730) Innehaver: 
 Rob Arnesen innehaver Terje Lauritzen, Postboks 396 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280050 
(210) Søknadsnr.: 201413214 
(730) Innehaver: 
 Rob Arnesen innehaver Terje Lauritzen, Postboks 396 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 1115812 
(210) Søknadsnr.: 201502214 
(730) Innehaver: 
 Heimdal Security A/S, Vestergade 2 A 3 sal, DK-1456 

KØBENHAVN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 124056 
(210) Søknadsnr.: 19850885 
(730) Innehaver: 
 Paul Elvstrøm, Hellerup, DK-, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN 

K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 125639 
(210) Søknadsnr.: 19852747 
(730) Innehaver: 
 Printronix, LLC, 15345 Barranca Parkway, US-CA92618 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 172910 
(210) Søknadsnr.: 19935542 
(730) Innehaver: 
 Marvel Characters Inc, 1600 Rosecrans Avenue, US-

CA90266 MANHATTAN BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 178752 
(210) Søknadsnr.: 19956428 
(730) Innehaver: 
 P4 Radio Hele Norge AS, Postboks P4, 2626 

LILLEHAMMER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 181373 
(210) Søknadsnr.: 19961694 
(730) Innehaver: 
 Skretting AS, Postboks 319, 4002 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.14 
  

 

(111) Reg.nr.: 230338 
(210) Søknadsnr.: 200500768 
(730) Innehaver: 
 Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, 

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce,563 
Nonthaburi Road, Amphur Muang, TH-11000 
NONTHABURI, Thailand 

(740) Fullmektig: 
 Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, 

Hellrupvej 76, DK-2900 HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 230758 
(210) Søknadsnr.: 200503508 
(730) Innehaver: 
 Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US-

NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 231884 
(210) Søknadsnr.: 200506035 
(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 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 232135 
(210) Søknadsnr.: 200507153 
(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 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 235953 
(210) Søknadsnr.: 200605160 
(730) Innehaver: 
 Eaton Electric Holdings LLC, 1000 Eaton Boulevard, US-

OH44122 CLEVELAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.11 
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(111) Reg.nr.: 245736 
(210) Søknadsnr.: 19955174 
(730) Innehaver: 
 P4 Radio Hele Norge AS, Karl Johansgate 27, 0159 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 249017 
(210) Søknadsnr.: 200810504 
(730) Innehaver: 
 Rob Arnesen innehaver Terje Lauritzen, Postboks 396 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254215 
(210) Søknadsnr.: 200909720 
(730) Innehaver: 
 KEEP-IT TECHNOLOGIES AS, Strømsveien 323 A, 1081 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259269 
(210) Søknadsnr.: 201010682 
(730) Innehaver: 
 Rob Arnesen innehaver Terje Lauritzen, Postboks 396 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263807 
(210) Søknadsnr.: 201109442 
(730) Innehaver: 
 KEEP-IT TECHNOLOGIES AS, Strømsveien 323 A, 1081 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280050 
(210) Søknadsnr.: 201413214 
(730) Innehaver: 
 Rob Arnesen innehaver Terje Lauritzen, Postboks 396 

Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284641 
(210) Søknadsnr.: 201508857 
(730) Innehaver: 
 Pedigree Dolls and Toys Limited, Beech Hill House, 

Walnut Gardens, GB-EX44DH EXETER, DEVON, 
Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2015.12.10 
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Fornyelser 
 
 

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

1121 2025.07.01 
  

 
122679 2025.10.17 
  

 
123409 2025.12.12 
  

 
123471 2025.12.12 
  

 
123660 2025.12.19 
  

 
123679 2025.12.19 
  

 
123761 2026.01.02 
  

 
123814 2026.01.02 
  

 
123939 2026.01.16 
  

 
123972 2026.01.16 
  

 
123998 2026.01.16 
  

 
124002 2026.01.16 
  

 
124229 2026.02.06 
  

 
124275 2026.02.06 
  

 
124501 2026.03.06 
  

 
124508 2026.03.13 
  

 
124603 2026.03.26 
  

 
125385 2026.06.05 
  

 
125388 2026.06.05 
  

 
125481 2026.06.12 
  

 
125543 2026.06.19 
  

 
127190 2026.12.04 
  

 
1328 2025.07.01 
  

 
13333 2026.03.06 
  

 
170249 2025.11.30 

170386 2025.12.14 
  

 
170474 2025.12.21 
  

 
170528 2025.12.28 
  

 
170592 2026.01.04 
  

 
170681 2026.01.11 
  

 
170689 2026.01.11 
  

 
170750 2026.01.18 
  

 
170801 2026.01.25 
  

 
170824 2026.01.25 
  

 
170835 2026.01.25 
  

 
170907 2026.02.01 
  

 
171130 2026.02.15 
  

 
171198 2026.02.22 
  

 
171350 2026.02.28 
  

 
171440 2026.03.14 
  

 
171473 2026.03.14 
  

 
171552 2026.03.14 
  

 
171562 2026.03.14 
  

 
172133 2026.04.11 
  

 
172283 2026.04.18 
  

 
172887 2026.05.02 
  

 
173369 2026.05.23 
  

 
173445 2026.05.23 
  

 
173569 2026.05.30 
  

 
173627 2026.05.30 
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 (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

173647 2026.05.30 
  

 
173656 2026.05.30 
  

 
173779 2026.06.06 
  

 
173995 2026.06.06 
  

 
174045 2026.06.06 
  

 
174461 2026.06.20 
  

 
174667 2026.06.27 
  

 
177013 2026.10.03 
  

 
177903 2026.11.14 
  

 
178355 2026.11.28 
  

 
178664 2026.12.12 
  

 
1905335 2025.11.30 
  

 
1913AM 2025.07.01 
  

 
1953 2025.07.01 
  

 
227092 2025.06.17 
  

 
227259 2025.06.28 
  

 
227627 2025.07.04 
  

 
227802 2025.08.22 
  

 
228307 2025.09.23 
  

 
228451 2025.09.30 
  

 
229020 2025.10.28 
  

 
229059 2025.11.01 
  

 
229549 2025.11.23 
  

 
229698 2025.11.28 
  

 
229878 2025.12.04 
  

 
229903 2025.12.05 
  

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

230045 2025.12.12 
  

 
230059 2025.12.12 
  

 
230063 2025.12.12 
  

 
230076 2025.12.13 
  

 
230099 2025.12.13 
  

 
230104 2025.12.14 
  

 
230105 2025.12.14 
  

 
230112 2025.12.14 
  

 
230173 2025.12.19 
  

 
230204 2025.12.21 
  

 
230288 2026.01.02 
  

 
230348 2026.01.06 
  

 
230350 2026.01.09 
  

 
230375 2026.01.11 
  

 
230378 2026.01.11 
  

 
230402 2026.01.13 
  

 
230429 2026.01.05 
  

 
230451 2026.01.17 
  

 
230460 2026.01.17 
  

 
230467 2026.01.17 
  

 
230480 2026.01.18 
  

 
230490 2026.01.19 
  

 
230544 2026.01.23 
  

 
230562 2026.01.23 
  

 
230651 2026.01.27 
  

 
230655 2026.01.27 
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(111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

230708 2026.02.01 
  

 
230717 2026.02.03 
  

 
230723 2026.02.03 
  

 
230852 2026.02.13 
  

 
230853 2026.01.23 
  

 
230890 2026.02.15 
  

 
230936 2026.02.20 
  

 
231003 2026.02.22 
  

 
231358 2026.03.13 
  

 
231364 2026.03.13 
  

 
231369 2026.03.13 
  

 
231452 2026.03.16 
  

 
231454 2026.03.16 
  

 
231492 2026.03.17 
  

 
231823 2026.04.05 
  

 
231865 2026.04.06 
  

 
231884 2026.04.07 
  

 
231901 2026.04.07 
  

 
231985 2026.04.19 
  

 
232056 2026.04.21 
  

 
232058 2026.04.21 
  

 
232135 2026.04.25 
  

 
232242 2026.04.28 
  

 
232494 2026.05.09 
  

 
232577 2026.05.12 
  

 
232578 2026.05.12 
  

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

232727 2026.05.19 
  

 
232823 2026.05.24 
  

 
232996 2026.06.01 
  

 
233145 2026.06.08 
  

 
233199 2026.06.12 
  

 
233205 2026.06.12 
  

 
234193 2026.08.09 
  

 
234200 2026.08.10 
  

 
234462 2026.08.22 
  

 
234926 2026.09.15 
  

 
234931 2026.09.15 
  

 
234941 2026.09.18 
  

 
235305 2026.10.03 
  

 
235439 2026.10.09 
  

 
235649 2026.10.17 
  

 
235953 2026.10.31 
  

 
236038 2026.11.02 
  

 
236167 2026.11.08 
  

 
236809 2026.12.11 
  

 
256149 2026.10.16 
  

 
256168 2026.12.07 
  

 
32931 2025.12.28 
  

 
34472 2026.08.06 
  

 
47683 2026.01.10 
  

 
47699 2026.02.28 
  

 
47955 2025.12.27 
  



fornyelser 2015.12.28 - nr 53/15

71 
 

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

48283 2026.06.22 
  

 
48813 2026.02.08 
  

 
49835 2026.02.10 
  

 
520605 2026.03.28 
  

 
67660 2025.12.23 
  

 
67760 2026.01.07 
  

 
67825 2026.01.13 
  

 
67886 2026.01.20 
  

 
68120 2026.02.11 
  

 
68129 2026.02.11 
  

 
68133 2026.02.11 
  

 
68193 2026.02.24 
  

 
68194 2026.02.24 
  

 
68207 2026.02.24 
  

 
68592 2026.03.31 
  

 
69646 2026.07.28 
  

 
95448 2025.12.18 
  

 
95577 2026.01.08 
  

 
95646 2026.01.15 
  

 
95663 2026.01.15 
  

 
95673 2026.01.15 
  

 
95794 2026.01.22 
  

 
95857 2026.01.29 
  

 
95858 2026.01.29 
  

 
95925 2026.02.05 
  

 
95952 2026.02.12 
  

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

96258 2026.04.08 
  

 
96356 2026.04.29 
  

 
96635 2026.06.10 
  

 
97066 2026.08.19 
  

 
97117 2026.07.15 
  

 
97501 2026.11.04 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0497907 2025.11.12 
  

 
0647689 2025.11.27 
  

 
0648441 2025.11.29 
  

 
0648650A 2025.11.30 
  

 
0648693 2025.11.23 
  

 
0845779 2015.02.24 
  

 
0856821 2025.06.07 
  

 
0859040 2025.06.10 
  

 
0860264 2025.08.08 
  

 
0870220 2025.11.28 
  

 
0870453 2025.08.08 
  

 
0870636 2025.10.07 
  

 
0870697 2025.11.10 
  

 
0870965 2025.11.29 
  

 
0871378 2025.11.16 
  

 
0871750 2025.11.23 
  

 
0872043 2025.12.01 
  

 
0872116 2025.10.13 
  

 
0872291 2025.11.23 
  

 
0872498 2025.12.01 
  

 
0872507 2025.11.17 
 
 

 

0872797 2025.11.29 
  

 
0872956 2025.12.01 
  

 
0872962 2025.12.02 
  

 
0873136 2025.11.23 
  

 
0873207 2025.11.25 
  

 
0873231 2025.11.29 
  

 
0873306 2025.11.29 
  

 
0873492 2025.11.28 
  

 
0873640 2025.11.29 
  

 
0873641 2025.11.29 
  

 
0873725 2025.11.23 
  

 
0873794 2025.12.01 
  

 
0874025 2025.12.02 
  

 
0874383 2025.12.02 
  

 
0874610 2025.12.02 
  

 
0874634 2025.11.18 
  

 
0875003 2025.11.30 
  

 
0875244 2025.11.23 
  

 
0875759 2025.12.01 
  

 
0875901 2025.12.02 
  

 
0876000 2025.11.15 
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(111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0876045 2025.12.01 
  

 
0876370 2025.11.28 
  

 
0876852 2025.12.01 
  

 
0876939 2025.11.29 
  

 
0876995 2025.10.28 
  

 
0877345 2025.11.23 
  

 
0877464 2025.11.28 
  

 
0877900 2025.11.28 
  

 
0877923 2025.10.28 
  

 
0878552 2025.11.29 
  

 
0879244 2025.11.24 
  

 
0879640 2025.11.17 
  

 
0879877 2025.12.01 
  

 
0880025 2025.11.28 
  

 
0880575 2025.11.18 
  

 
0880858 2025.11.30 
  

 
0880999 2025.11.30 
  

 
0881365 2025.11.29 
  

 
0881963 2025.11.29 
  

 
0882527 2025.11.23 
  

 
0883067 2025.11.15 
  

 
0883903 2025.12.02 
 
 

 

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

0884798 2025.09.19 
  

 
0885325 2025.11.23 
  

 
0886983 2025.11.30 
  

 
0887251 2025.12.02 
  

 
0889656 2025.11.17 
  

 
0890512 2025.12.02 
  

 
0890512 2025.12.02 
  

 
0891280 2025.11.16 
  

 
0892364 2025.11.23 
  

 
0894285 2025.10.18 
  

 
0895004 2025.12.01 
  

 
0896134 2025.12.02 
  

 
0897359 2025.11.03 
  

 
0898458 2025.11.28 
  

 
0899169 2025.11.14 
  

 
0900793 2025.11.14 
  

 
0900856 2025.11.11 
  

 
0903901 2025.11.03 
  

 
0905420 2025.11.29 
  

 
0907911 2025.11.28 
  

 
0908349 2025.12.02 
  

 
0908381 2025.12.02 
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(111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0910365 2025.12.01 
  

 
0911316 2025.11.21 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0637670 2015.05.27 
  

 
0638352 2015.05.23 
  

 
0638928 2015.05.31 
  

 
0850816 2015.05.27 
  

 
0851665 2015.05.27 
  

 
0851666 2015.05.27 
  

 
0851778 2015.05.23 
  

 
0852117 2015.05.23 
  

 
0852722 2015.05.27 
  

 
0853392 2015.05.25 
  

 
0853822 2015.05.24 
  

 
0853886 2015.05.27 
  

 
0853892 2015.05.27 
  

 
0853982 2015.05.27 
  

 
0853983 2015.05.27 
  

 
0853984 2015.05.25 
  

 
0854433 2015.05.25 
  

 
0854463 2015.05.27 
  

 
0854694 2015.06.02 
  

 
0854957 2015.05.24 
  

 
0855981 2015.05.27 
  

 
0856284 2015.05.26 
  

 
0856289 2015.05.27 
  

 
0856500 2015.05.27 
  

 
0856581 2015.05.26 

0856895 2015.05.23 
  

 
0857055 2015.05.27 
  

 
0857056 2015.05.27 
  

 
0857642 2015.05.27 
  

 
0858073 2015.05.25 
  

 
0858361 2015.05.27 
  

 
0858417 2015.06.02 
  

 
0858705 2015.06.04 
  

 
0859289 2015.05.25 
  

 
0859293 2015.05.25 
  

 
0859425 2015.06.04 
  

 
0859690 2015.05.24 
  

 
0860022 2015.05.27 
  

 
0860082 2015.06.05 
  

 
0860210 2015.05.24 
  

 
0861079 2015.05.23 
  

 
0861965 2015.05.26 
  

 
0862774 2015.05.27 
  

 
0864427 2015.05.27 
  

 
0864470 2015.05.23 
  

 
0864905 2015.05.27 
  

 
0865558 2015.05.26 
  

 
0865726 2015.05.27 
  

 
0865948 2015.06.01 
  

 
0865989 2015.05.31 
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 (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0866135 2015.05.25 
  

 
0866263 2015.05.26 
  

 
0866350 2015.05.25 
  

 
0868099 2015.05.24 
  

 
0868451 2015.05.26 
  

 
0869477 2015.05.24 
  

 
0869495 2015.05.25 
  

 
0870656 2015.05.23 
  

 
0870737 2015.06.04 
  

 
0872624 2015.05.23 
  

 
0873846 2015.05.23 
  

 
0874225 2015.05.25 
  

 
0875250 2015.05.27 
  

 
0877312 2015.05.23 
  

 
0877313 2015.05.23 
  

 
0881178 2015.05.23 
  

 
0881288 2015.05.23 
  

 
0881619 2015.05.23 
  

 
0883048 2015.05.27 
  

 
0883964 2015.05.27 
  

 
0889278 2015.06.01 
  

 
0891805 2015.05.23 
  

 
0910247 2015.05.23 
  

 
0918347 2015.05.25 
  

 
0922972 2015.05.23 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

0991419 2015.11.18 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 0991419A) 

  
 

1111531 2015.12.17 
  

 
1190455 2015.09.30 
  

 
1218104 2015.11.05 
  

 
1234210 2015.10.28 
  

 
1238367 2015.10.28 
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Rettelse 
 
I Varemerketidende nr. 51/15 ble det i kunngjøringen 
av begrenset varefortegnelse i registrering nr. 283219 
(201506442), oppgitt feil ny varefortegnelse. Se ny 
kunngjøring s. 48. 
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