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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.: 288050 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201601638 
(220) Inndato: 2016.02.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

HP JET FUSION 3D 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 Compaq 
Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Keramiske pulvere brukt i industrien. 
  Klasse 6   Uedle metallpulvere brukt i industrien.  
  Klasse 7   Maskiner, nemlig tredimensjonale (3D) printere; 

printermaskiner og trykkerimaskiner for kommersiell 
eller industriell bruk.  

  Klasse 9   Online software i form av nedlastbar datasoftware for 
bruk i tredimensjonal skanning og printing av objekter; 
software for datastyrt konstruksjon og design (CAD); 
printing- og billedbehandlingssoftware, nemlig 
datasoftware for tredimensjonal skanning av objekter, 
redigering av slike bilder, og drift og administrasjon av 
tredimensjonale printere som printer slike bilder; 
billedbehandlingshardware, nemlig tredimensjonale 
(3D) skannere og tredimensjonale (3D) opptaks- og 
innfangingsplattformer (capture platforms). 

  Klasse 17   Plastkomposittmateriale i form av pulver og pellets for 
bruk i additivfremstilling; plast i pulverform; plast som 
halvfabrikata for bruk ved 3d-printing; termoplast som 
halvfabrikata i pelletform; termoplast som halvfabrikata 
i pulverform; termoplastkompound, nemlig termoplast 
som halvfabrikata i pulver- eller pelletform; plast i 
ekstrudert form for bruk i videreproduksjon; 
halvbearbeidede termoplastpulvere brukt for 3D-
printing; halvbearbeidede ABS-pulvere (acrylonitril-
butadien-styrenpulvere) for bruk ved 3D-printing; 
halvbearbeidede PLA-pulvere (polylaktiske 
syrepulvere) for bruk ved tredimensjonal (3D) printing. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288051 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201414059 
(220) Inndato: 2014.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2024.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VOLUTION GROUP PLC, Fleming Way, GB-RH109YX 
CRAWLEY, WEST SUSSEX, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Termostater; sensorer; brytere; elektriske og 
elektroniske kontrollapparater til bruk med apparater, 
systemer og installasjoner for ventilasjon, oppvarming, 

kjøling, lufthåndtering, flytting av luft, luftfrisking, 
luftrensing, luftfiltrering, luftkondisjonering, luftutsuging 
og varmegjenvinning; elektriske og elektroniske 
kontrollapparater til bruk med elektriske vifter og 
viftesystemer; deler og tilbehør dertil. 

  Klasse 11   Apparater, systemer og installasjoner for ventilasjon; 
apparater, systemer og installasjoner for oppvarming; 
apparater, systemer og installasjoner for kjøling; 
apparater, systemer og installasjoner for lufthåndtering; 
apparater, systemer og installasjoner for flytting av luft; 
apparater, systemer og installasjoner for luftfrisking; 
apparater, systemer og installasjoner for luftrensing; 
apparater, systemer og installasjoner for luftfiltrering; 
apparater, systemer og installasjoner for luftutsuging, 
slik som for utsuging av røyk og gasser (fumes); 
mekaniske apparater, systemer og installasjoner for 
avtrekksventilasjon; apparater, systemer og 
installasjoner for varmegjenvinning; mekaniske 
apparater, systemer og installasjoner for ventilasjon og 
varmegjenvinning; luftgardiner; varmluftgardiner; vifter 
og viftesystemer; vifter og viftesystemer som 
inkorporerer lys; avtrekksvifter; kjølevifter; vifteovner; 
konvektorovner; avstratifiseringsvifter; veggvifter; 
boksvifter; luftkondisjoneringsapparater; bærbare 
luftkondisjoneringsapparater; varmevekslere; 
håndtørrere; gulvvarmematter; apparater, systemer og 
installasjoner for gulvvarme; 
romoppvarmingsapparater; stråleovner; bærbare ovner; 
nedstrømsovner; sokkelovner; oppvarmede 
håndklestenger; akkumulerende radiatorer; panelovner; 
filtre; attenuatorer; deler og tilbehør dertil. 

  Klasse 19   Gitre, spredere, ledeplater, rør (pipes and tubes), 
kanaler og kanalsystemer for å lede luft derigjennom, 
alle er overveiende ikke-metalliske; stive, halvstive og 
fleksible kanalsystemer, alle er overveiende ikke-
metalliske; deler og tilbehør dertil. 

  Klasse 21   Elektriske apparater for insektdreping; deler og 
tilbehør dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288052 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201603456 
(220) Inndato: 2016.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BMC Software, Inc., 2101 CityWest Blvd., US-TX77042 
HOUSTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
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opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; nedlastbar programvare for 
virksomheter til sporing og forbedring av ytelser og 
tilgjengelighet av forretningstjenester fra 
informasjonsteknologisk (IT-drift) perspektiv; 
programvare for virksomheter til analyse og forbedring 
av ytelsesevne til applikasjoner, infrastruktur og 
forretningstjenester; elektroniske apparater for 
beregning og rapportering av statistikk av trafikk på en 
webside. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; softwaretjenester (SAAS) med 
programvare for virksomheter til sporing, analyse og 
forbedring av ytelser og tilgjengelighet av applikasjoner, 
infrastruktur og forretningstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288053 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201603186 
(220) Inndato: 2016.03.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fifth Generation, Inc., 12101 Moore Road, US-
TX78719 AUSTIN, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Destillert sprit [drikker]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288054 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201603187 
(220) Inndato: 2016.03.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

TITO'S HANDMADE VODKA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Fifth Generation, Inc., 12101 Moore Road, US-
TX78719 AUSTIN, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Destillert sprit [drikker]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 288055 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(300) Søknadsprioritet 2015.04.20, EM, 013964259 
(210) Søknadsnr.: 201512508 
(220) Inndato: 2015.10.12 
(180) Registreringen utløper: 2025.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288056 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201603499 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AUSTMANN BRYGGERI AS, Bynesveien 48, 7018 

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

innlosjering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288057 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201603492 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ariel Holding AS, Postboks 6386, 0604 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre 

klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288058 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201502639 
(220) Inndato: 2015.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2025.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LINK MOBILITY AS, Rosenkrantz gate 9, 0159 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 GRO HETLAND, Per Gynts veg 3 A, 4700 VENNESLA, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software for kartbasert geografisk varsling ved hjelp 
av sms og talemeldinger; software og 
mobilapplikasjoner for webbasert sending og mottak av 
sms meldinger. 

  Klasse 35   Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av 
handelstjenester; kommersielle formidlingstjenester; 
markedsføring; oppdatering og vedlikehold av data i 
databaser. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288059 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(300) Søknadsprioritet 2015.09.29, US, 86/772,700 
(210) Søknadsnr.: 201603484 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CamelBak Products, LLC, 2000 S. McDowell, Suite 
200, US-CA94954 PETALUMA, USA 

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

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

  Klasse 21   Vannforsyningssystemer bestående av en 
drikkebeholder, en drikkeslange og et munnstykke; 
drikkebeholdere for vannforsyningssystemer bestående 
av en drikkebeholder, en drikkeslange og et 
munnstykke; drikkebeholdere for reisende; drikkekar; 
vannflasker, solgt tomme; sportsflasker, solgt tomme; 

vannflasker med biteaktiverende munnstykker, solgt 
tomme; varmeisolerende vannflasker, solgt tomme; 
klemmeflasker, solgt tomme; foldbare vannflasker, 
solgt tomme; foldbare sportsflasker, solgt tomme; 
drikkeflasker av plast, solgt tomme; husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere; krus, kopper og 
mugger; drikkeflasker og drikkeglass. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288060 
(151) Reg.dato.: 2016.07.28 
(210) Søknadsnr.: 201405878 
(220) Inndato: 2014.05.15 
(180) Registreringen utløper: 2024.05.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

Dagsnytt 18 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NORSK RIKSKRINGKASTING AS, Strategi-og 
kommunikasjon v/ Kari Anne Lang-Ree, RV 31, 
Postboks 8500 Majorstuen, 0340 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   CD, video/DVD, dataspill, refleks, refleksvest. 
  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av 

radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av 
internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, 
bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, 
bredbånd, digital-TV, mobil-TV, mobilt internett og 
andre digitale medier.  

  Klasse 41   Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, 
produksjon av multimediale artikler i form av tekst, 
blide, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på 
internett, bredbånd, digital-TV, mobil-TV, mobilt 
internett og andre digitale medier 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288061 
(151) Reg.dato.: 2016.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201603489 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LRC Products Limited, 103 - 105 Bath Road, GB-

SL13UH SLOUGH, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Ikke-medisinske preparater for pleie av føttene, 

hendene, neglene, kroppen og huden og for 
utsmykning; kremer, geler, lotioner, oljer, balsamer, 
pulvere, talkumpulvere og sprayer til bruk på føttene, 
hendene, neglene, kroppen og huden; ikke-medisinske 
preparater for å behandle, pleie, rense, lindre, 
revitalisere og berolige føttene, hendene, neglene, 
kroppen og huden; ikke-medisinske preparater til badet 
i form av salter, oljer og badepreparater; 
badepreparater i form av tabletter; ikke-medisinske 
toalettpreparater; deodoranter; deodorantkremer, -
geler, -lotioner, -pulvere, -talkumpulvere og -sprayer; 
deodoranter impregnert inn i innersåler; deodoranter til 
føttene. 

  Klasse 5   Sanitærpreparater for medisinske formål; medisinske 
preparater til pleie av føttene, kroppen og huden; 
medisinske fuktighetskremer;  farmasøytiske 
fuktighetskremer;  farmasøytiske fuktighetsgeler;  
farmasøytiske fuktighetslotioner;  farmasøytiske 
fuktighetslotioner for kroppen;  farmasøytiske 
fuktighetslotioner for huden;  farmasøytiske 
fuktighetskremer for huden;  medisinske kremer, geler, 
lotioner, oljer, balsamer, pulvere, talkumpulvere og 
sprayer til bruk på føttene, kroppen og huden; 
medisinske, sanitære eller desinfiserende preparater til 
behandling av føttene, kroppen og huden; medisinske 
og terapeutiske preparater og tilsetninger for badet i 
form av salter, oljer og badepreparater; medisinske 
eller desinfiserende badepreparater i form av tabletter; 
medisinske eller farmasøytiske preparater mot 
transpirasjon; medisinske væsker for massasje; 
medisinske toalettpreparater; medisinske eller 
farmasøytiske produkter for liktorner og frostknuter; 
pader og puter inkludert i klasse 5 for å hindre 
betennelse i tærne og fortykkelse av hard hud; 
medisinske preparater for å kurere inngrodde tånegler; 
medisinske pader og innersåler; materialer for 
forbindinger; plastre; plasterringer; ringer for liktorner; 
klebende plastre; bandasjemateriale; bandasjer; 

desinfiserende preparater; antiseptiske produkter; 
antisoppmidler; medisinske pader og puter inkludert i 
klasse 5 for å hindre betennelse i tærne og fortykkelse 
av hard hud; innleggssåler, fotpader og -puter 
impregnert med eller inneholdende antisoppmidler; 
bandasjer til sår; soppdrepende midler, ugressdrepere.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288062 
(151) Reg.dato.: 2016.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201603480 
(220) Inndato: 2016.03.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Caretech AS, Grønland 58, 3045 DRAMMEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-
Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjoner for sosiale nettverk og kommunikasjon; 

Personlige alarmapparater; Tyverialarmer; 
Bevegelsessensorer; Alarmsensorer; Elektroniske 
lysbrytere og lysdimmere; Brannvarslere; 
Innbrudsalarmer; Personlige sikkerhetsalarmer; Låser 
med alarm; Kontrollpaneler for alarmer; 
Varslingsalarmer [ikke for kjøretøy]; Vibrerende 
varslere for påminnelse om medisinering; Fjemalarmer 
[ikke for kjøretøy]; Software til 
computeroperativsystemer; Grensesnitt &lt;for 
datamaskiner); Applikationssoftware til datamaskiner; 
Integrert computerprogramvare; Programvare for 
nettverkshåndtering; Programvare for overvåking og 
kontroll; Applikasjoner for sikkerhet og trygghet 

  Klasse 37   Byggeledelse; Bygningsinformasjon; Installasjon og 
reparasjon av telefoner; Installasjon og reparasjon av 
brannalarmer; Installasjon og reparasjon av 
oppvarmingsutstyr; Installasjon og reparasjon av 
tyverialarmer; Installasjon og reparasjon av elektriske 
apparater; Installasjon og reparasjon av 
klimatiseringsappareter; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskiner; Installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av maskiner; Installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av telekommunikasjonnettverk; 
Konsulenbistand ved byggingstjenester  

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; Hustilsyn; 
Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; Leie av 
brannslukningsapparater; Leie av brannvarslere; 
Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]; 
Lisensiering av immatriell eiendomsrett; 
Nattevaktselskaper; On-line sosial nettverkstjenester; 
Overvåkning av immaterielle rettigheter; Overvåkning 
av tyveri- og innbruddsalarm; Rådgivning for immatriell 
eiendomsrett; Sikkerhetstjenester [vakthold] 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288063 
(151) Reg.dato.: 2016.07.29 
(300) Søknadsprioritet 2015.08.20, US, 

86/731,422#@#2015.08.20, 
US, 86/731,447 

(210) Søknadsnr.: 201511960 
(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: 
 River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th Floor, US-

NY10011 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Nøkkelringer av lær; juvelvarer og smykker, klokker og 

ur. 
  Klasse 18   Universale bærevesker; ryggsekker; bærevesker 

spesielt tilpasset for yoga utstyr; strandvesker; 
koffertlignende porteføljer; dokumentmapper; 
visittkortholdere; håndvesker (clutchvesker); 
pengepung [lærvare]; kosmetikketuier solgt tomme; 
hundehalsbånd; kobbel for hunder; skipssekker; 
gymbager; håndvesker; nøkkelpunger; punger av lær; 
bagasje, nemlig, håndkofferter, reisekofferter, 
garderobeposer, overnattingsvesker og bager; 
merkelapper for kofferter; skuldervesker (postvesker); 
overnattingsvesker; bekledning for dyr; gymvesker; 
store vesker; reisemapper [lærvarer]; paraplyer; 
lommebøker; håndleddsvesker. 

  Klasse 25   Belter [bekledning]; blazere; frakker; kjoler; fottøy; 
hansker [bekledning]; hodebånd [bekledning]; 
hodeplagg; jakker; jeans (olabukser); treningsklær; 
bukser; strikkegensere; morgenkåper; tørkler av silke 
(hode- og hals-); skjorter; shortser; skjørt; nattøy; 
sokker; sports bh-er; joggebukser; drakter; klær for 
surfing; bukseseler; gensere; treningsgensere; 
badedrakter; slips; topper [klær]; undertøy; vester; 
våtdrakter; mansjetter; yogabukser; tennisklær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288064 
(151) Reg.dato.: 2016.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201603488 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Komplett Distribusjon AS, Postboks 2094, 3202 
SANDEFJORD, Norge 

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

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester; 
handel, herunder elektronisk fjernhandel, netthandel og 
handel over disk med blekemidler og andre midler for 
klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, 
samt til sliping, såper, parfymer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, insektsdrepende 
midler, elektriske rengjøringsmaskiner og 
rengjøringsapparater, elektriske kjøkkenmaskiner for 
bearbeiding av mat, 3-D printere, hekksakser, 
håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 

knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner, 
skrutrekkere, 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 og optiske 
databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er og 
andre digitale opptaksmedier, filmer, mekanismer for 
myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, computer 
periferiutstyr, dataprogrammer (software) [innregistrerte 
på databærere], dataprogrammer (software) 
[nedlastbar programvare], dataspillprogrammer, hifi-
systemer, elektronikk, bærbare elektroniske 
innretninger, herunder bærbare datamaskiner, 
håndholdte datamaskiner, tablet-datamaskiner, 
nettbrett, telefoner, mobiltelefoner, smarttelefoner, 
trådløse telefoner, hodetelefoner, headset til telefoner, 
personlige data assistenter (PDA), bærbare globale 
posisjoneringssysteminnretninger (GPS), MP3 spillere, 
musikkavspillere, fjernsynsapparater, radioapparater, 
batterier, batteriladere, kameraer, høyttalersystemer, 
adaptere, printere, blekkpatroner (fylte) for skrivere, 
tonerkassetter (fylte) for skrivere og 
fotokopieringsmaskiner, brannslukningsapparater, 
apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, juvelervarer, smykker, 
edle stener, ur og kronometriske instrumenter, 
musikkinstrumenter, papir og papp, ikke opptatt i andre 
klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, 
fotografier, skrivemateriell, klebemidler for papirvarer 
eller for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, 
malerpensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(unntatt møbler), instruksjons- og 
undervisningsmateriell (unntatt apparater), 
plastmaterialer for pakking, trykktyper, klisjeer, kofferter 
og reisevesker, trillekofferter, paraplyer og parasoller, 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, 
møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt –beholdere, kammer og 
svamper, børster (unntatt malerpensler), materialer for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, 
råglass eller halvfabrikata av glass (unntatt for 
bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke 
opptatt i andre klasser), tannbørster, elektriske 
tannbørster, rottefeller, musefeller, hansker, tekstiler og 
erstatninger for tekstiler, sengetepper, bordduker, klær, 
fottøy, hodeplagg, belter, spill og leketøy, håndholdte 
elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med TV-
apparater, spillautomater, andre enn de med 
myntinnkast eller som kan brukes sammen med TV-
apparater, dataspill, videospill, elektroniske og digitale 
dataspill og videospill, herunder online og nedlastbare 
spill til bruk på datamaskiner over internett, interaktive 
dataspill og videospill av virtuell virkelighet, 
spillapparater, kun til bruk med TV-apparater, 
gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre 
klasser, juletrepynt, radiostyrte leker, samt deler, 
komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til de 
forannevnte varer. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
distribusjon, herunder av data- og elektronikkvarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288065 
(151) Reg.dato.: 2016.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201603495 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Portrush Ltd., Abacus Business Centre, Level 1, Dun 

Karm Street, B'Kara Bypass, MT-BKR9037 
BIRKIRKARA, Malta 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 9   Dataprogrammer (software) 
  Klasse 35   Bistand ved forretningsledelse; bistand ved ledelse av 

bedrifter; kontortjenester; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende rådgivning, rådgivning og 
assistansetjenester; distribusjon av reklame, 
markedsføringsmateriell og reklamemateriell; 
administrasjon av  kundelojalitetsprogrammer, 
incentivprogrammer og bonusprogrammer; 
tilveiebringelse av reklameplass, -tid og -media; 
markedsføring for andre på Internett; reklame via 
mobiltelefon-nettverk; forretningsanalyse, forskning og 
informasjonstjenester; forretningsassistanse, ledelse og 
administrative tjenester; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester. 

  Klasse 38   Kringkasting av programmer via internett; kringkasting 
av programmer via satellitt; datakommunikasjon; 
tilveiebringelse av tilgang til internett; overføring av TV-
programmer. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet og 
sportsarrangementer; kasino- og spillvirksomhet; 
gambling; online-spilltjenester. 

  Klasse 42   Programvareutvikling, programmering, 
implementering; utleie av computer hardware og 
computerfasiliteter; IT- tjenester; designtjenester; 
webhotelltjenester, softwaretjenester og utleie av 
programvare; dataprogrammering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 288066 
(151) Reg.dato.: 2016.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201603498 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FX International Ltd., 6th Floor Airway House Gaiety 
Lane, MT-SLM 1549 SLIEMA , Malta 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 9   Computer software; computer programmer 
[nedlastbar software]. 

  Klasse 35   Markedsføringstjenester; assistanse vedrørende 
forretningsvirksomhet; reklamevirksomhet, 
markedsførings-, og salgspromoterende tjenester; 
tjenester vedrørende lojalitets-, incentiv- og 
bonusprogrammer; distribusjon av annonse-, 
markedsførings- og reklamemateriell; fremskaffelse av 
annonseplass , -tid og -media; 
markedsføringstjenester. 

  Klasse 36   Banktjenester; verdipapirmegling; clearing; 
clearingvirksomhet [valuta]; elektroniske 
pengeoverføringer;  organisering av innsamlinger; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende forsikringer; 
forsikringstjenester; faktoringstjenester; Bestyrelse av 
familiestiftelser; finansiell evaluering [forsikring, 
bankvirksomhet, fast eiendom]; forvaltning av formuer; 
finansielle analyser; konsultasjoner vedrørende finans 
og finansiering; brannforsikringstjenester; 
kapitalinvesteringer; tjenester vedrørende 
helseforsikringer og helseforsikringsavtaler; 
forsikringsinformasjon; utstedelse av kredittkort; 
finansieringstjenester;  livsforsikring; kredittgivning; 
hypotekbanker; oppbygging av kapitalfond; taksering 
av fast eiendom; børsnotering; deponering av 
verdisaker; skatteberegning; handel med verdipapirer; 
aksjemegling; aksjeforvaltning; aksjefondsmegling; 
aksjebørstjenester; aksjegarantitjenester; 
aksjehandelstjenester; tilveiebringelse av informasjon 
om aksjemarkedet; forvaltning av aksjer; administrasjon 
av aksjer; tjenester vedrørende aksjestyring; 
meglertjenester vedrørende aksjefond; opsjonshandel; 
finansielle utbyttetjenester relatert til handel og 
opsjoner. 

  Klasse 41   Arrangering av konkurranser; organisering av lotterier; 
kasino-, spill- og pengespillvirksomhet;  tjenester 
relatert til betting og veddemål; fremskaffelse av online 
computer spill; gjennomføring av lotterier for andre; 
pengespillvirksomhet; underholdningstjenester; 
interaktive underholdningstjenester. 

  Klasse 42   Utarbeidelse av dataprogrammer; opprettelse av 
software; design og utvikling av software; utvikling, 
programmering og implementering av software; 
datastyrte analyser av data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288067 
(151) Reg.dato.: 2016.07.29 
(210) Søknadsnr.: 201601575 
(220) Inndato: 2016.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VILLHJERTE AS, Gamle Kongsvei 108, 8020 BODØ, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg og undertøy. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 288068 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201503773 
(220) Inndato: 2015.03.26 
(180) Registreringen utløper: 2025.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Leksands Knäckebröd AB, Box 250, SE-79326 
LEKSAND, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 30   Brød. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288069 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201603518 
(220) Inndato: 2016.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sjøfartsbygningen Eiend og Inv AS, Postboks 2933 

Solli, 0230 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Papir og papp, trykksaker; papirvarer; plakater av 

papir eller kartong; magasiner; skrivemateriell; 
kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; 
bøker; brosjyrer; kataloger; trykte publikasjoner; 
håndbøker; plastmaterialer for pakking; trykktyper, 
klisjeer.  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom; eiendomsforvaltning; 

bestyrelse av fast eiendom; forretningsførsel og 
meglervirksomhet for fast eiendom; utleie av fast 
eiendom; utleie av kontorer. 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 

(111) Reg.nr.: 288070 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201603509 
(220) Inndato: 2016.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SRNDPTY AS, v/Espen Foss, Kirkeveien 50, 0368 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; 

juletrepynt. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288071 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201603507 
(220) Inndato: 2016.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Asustek Computer Incorporation, 4F, No. 150, Li-Te 

Rd., TW- PEI TOU, TAIPEI (ROC), Taiwan 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Armbånd; kjeder; charms(smykkeanheng); 

pyntegjenstander; mynter; nøkkelringer; halssmykker; 
pyntenåler; ornamenter; ringer; smykker, nemlig 
hundebrikker(dog tags) for bruk av mennesker for 
dekorative formål. 

  Klasse 25   Klær; jakker; hatter; strikkevarer; frakker; halstørkler; 
slips; skjorter; sovemasker; truser; sportstrøyer; t-
skjorter; bukser; undertøy; vester; pannebånd; hansker; 
luer; parkaser; vatterte jakker; kapper; ytterklær; kåper; 
klær av imitert lær; belter. 

  Klasse 28   Puslespill; kosedyr; modelleketøy; leker; apparater for 
kroppsbygging; brettspill; spillkort; lekeroboter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288072 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201603505 
(220) Inndato: 2016.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LUND HOVEDGÅRD AS, Storaneset 32, 5260 INDRE 

ARNA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Gjødsel for jord 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288073 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201603506 
(220) Inndato: 2016.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tine SA, Postboks 25, 0051 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

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

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 288074 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201310658 
(220) Inndato: 2013.08.30 
(180) Registreringen utløper: 2023.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Proaktiv Eiendomsmegling AS, Småstrandgaten 6, 

5003 BERGEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg.  
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet.  
  Klasse 36   Meglervirksomhet: finansiell virksomhet, forretninger 

med fast eiendom.  
  Klasse 45   Juridiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288075 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201516868 
(220) Inndato: 2015.12.29 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Homag Group AG, Homagstraße 3-5, DE-72296 
SCHOPFLOCH, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Maskiner for bearbeiding av industrielt materiale, 
maskiner og mekaniske installasjoner for bearbeiding 
av tre, metall og plast; maskiner, maskinverktøy og 
mekaniske installasjoner til bruk i tre-, metall-, plast- og 
møbelindustrien; trebearbeidingsmaskiner for form- og 
kantmaskinering; sponmaskiner; formateringsmaskiner 
og formingsmaskiner; postforming maskiner; 
kvernemaskiner; beleggmaskiner; boremaskiner; 
innsettingsmaskiner; monteringsmaskiner og 
installasjoner; emballasjemaskiner og installasjoner, 
sager, transportenheter og håndteringsenheter, 
mekaniske installasjoner for transport, rotering, dreiing, 
ferdigstilling, lagring og sortering; lastemaskiner og 
lastesystemer til bruk for å skille stabler, 
stablingsmaskiner til bruk for å lage stablingssystemer, 
lagerautomater og oppbevaringssystemer for lagring av 
materialer, komposittpanelinstallasjoner og lette 
panelinstallasjoner, trimmemaskiner og 
strålebehandlingsmaskiner, maskiner for 
overflatebearbeiding, kantmaskiner og maskiner til 
komponentproduksjon, maskiner for treforedling; 
klemmeenheter (deler av maskiner); maskinsenger og 
maskinrammer; oppheng for maskiner og mekaniske 
installasjoner; motorblokker; deler og tilbehør for de 
foregående varer.  

  Klasse 37   Installasjon av maskiner, mekaniske installasjoner og 
verktøy; reparasjon og vedlikehold av maskiner, 
mekaniske installasjoner og verktøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288076 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201516869 
(220) Inndato: 2015.12.29 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Homag Group AG, Homagstraße 3-5, DE-72296 
SCHOPFLOCH, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Maskiner for bearbeiding av industrielt materiale, 
maskiner og mekaniske installasjoner for bearbeiding 
av tre, metall og plast; maskiner, maskinverktøy og 
mekaniske installasjoner til bruk i tre-, metall-, plast- og 
møbelindustrien; trebearbeidingsmaskiner for form- og 
kantmaskinering; sponmaskiner; formateringsmaskiner 
og formingsmaskiner; postforming maskiner; 
kvernemaskiner; beleggmaskiner; boremaskiner; 
innsettingsmaskiner; monteringsmaskiner og 
installasjoner; emballasjemaskiner og installasjoner, 
sager, transportenheter og håndteringsenheter, 
mekaniske installasjoner for transport, rotering, dreiing, 
ferdigstilling, lagring og sortering; lastemaskiner og 
lastesystemer til bruk for å skille stabler, 
stablingsmaskiner til bruk for å lage stablingssystemer, 
lagerautomater og oppbevaringssystemer for lagring av 
materialer, komposittpanelinstallasjoner og lette 
panelinstallasjoner, trimmemaskiner og 
strålebehandlingsmaskiner, maskiner for 
overflatebearbeiding, kantmaskiner og maskiner til 
komponentproduksjon, maskiner for treforedling; 
klemmeenheter (deler av maskiner); maskinsenger og 
maskinrammer; oppheng for maskiner og mekaniske 
installasjoner; motorblokker; deler og tilbehør for de 
foregående varer.  

  Klasse 37   Installasjon av maskiner, mekaniske installasjoner og 
verktøy; reparasjon og vedlikehold av maskiner, 
mekaniske installasjoner og verktøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288077 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201601172 
(220) Inndato: 2016.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kongsberg Automotive AS, Dyrmyrgata 45, 3611 
KONGSBERG, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); 

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

  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, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; kabler; 
elektriske kabler, koblinger, koblingsanordninger, 
ledninger og ledere; elektriske akkumulatorer for 
kjøretøyer. 

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet; deler, komponenter, reservedeler og 
tilbehør til kjøretøyer til bruk på land: koplinger og 
anordninger for overføring av drivkraft for 
landkjøretøyer; kløtsjanordninger for landkjøretøyer; gir 
og girkasser for landkjøretøyer; aktuator for 
automatiserte girkasser; trykksylinder og luftsylinder til 
å aktivere automatiserte girkasser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288078 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201604783 
(220) Inndato: 2016.04.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Julie Ann Seglem, Heimdalsgata 4, 0550 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Lamper for belysning. 
  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer. 
  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt- beholdere; 

lysestaker og telysholdere. 
  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; salg av lamper for 

belysning, møbler, speil, billedrammer,                 
husholdnings- og kjøkkenredskaper samt- beholdere; 
lysestaker og telysholdere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288079 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201604799 
(220) Inndato: 2016.04.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, US-WI 
MILWAUKEE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdanningsvirksomhet og opplæringsvirksomhet, 
nemlig tilveiebringe opplæring i forretnings- og 
arbeidsferdigheter og kontorteknologi; tilveiebringe 
opplæring innen arbeidssøking, karriereutvikling, 
egenmarkedsføring, intervjuferdigheter og 
forskningsarbeidsgrupper; opplæringstjenester for 
personale, nemlig tilveiebringe on-line studier og kurs 
innen informasjonsteknologi, softwarebruk, arbeids- og 
bedriftsferdigheter; karriererådgivningstjenester; 
utdanning og opplæring, nemlig tilveiebringe klasser og 
seminarer innen området karrierestyring og 
karriereovergangstjenester. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 288080 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(300) Søknadsprioritet 2015.08.24, EM, 014500748 
(210) Søknadsnr.: 201602739 
(220) Inndato: 2016.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WePay, Inc., 350 Convention Way, Suite 200, US-

CA94063 REDWOOD CITY, USA 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 
0116 OSLO, Norge 

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

kinomatografiske og optiske apparater og instrument 
samt apparater og instrument til veiing, måling, 
signalering, kontroll (overvåkning), livredning og 
undervisning; Apparater og instrument til ledning, 
omkopling, transformering, akkumulering, regulering 
eller kontrollering av elektrisitet; Apparater til innspilling, 
opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; 
Magnetiske databærere, disker til opptak; CDer, DVDer 
og andre digitale innspilningsmedier; Mekanismer for 
myntstyrte apparater; Kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; Programvare; 
Brannslukningsapparater; Programvare til behandling 
av elektronisk betaling, økonomiske bidrag, 
grasrotfinansiering og overføring av midler til og fra 
andre; Programvare til bekreftelse av identitet til styring 
av adgang og kommunikasjon med datamaskiner og 
datamaskinnettverk; Programvare til utførelse og 
behandling av transaksjoner med kredittkort, debetkort, 
automatisk clearinghus (ACH), kontantkort, 
betalingskort og andre betalingsformer; Programvare 
for gjennomføring og håndtering av økonomiske bidrag 
og grasrotfinansiering med kredittkort, betalingskort, 
automatisk clearingskontorer, forskuddskort, 
betalingskort og andre betalingsformer; Finansiell 
programvare for aksept, gjennomføring, muliggjøring, 
tilrettelegging, bearbeiding, drift og håndtering av 
betaltransaksjoner, økonomiske bidrag og 
grasrotfinansiering på mobiltelefoner, håndholdte 
datamaskiner, nettbrett og andre systemer til 
salgssteder; Analytiske verktøy, nemlig, programvare til 
betalingshåndtering, sporing og faktureringstjenester; 
Programvare til forretningsvirksomhet og 
organisasjoner, nemlig programvare til bruk for drift og 
håndtering av kunderelasjoner; Programvare til bruk for 
mobiltelefoner, bærbare mediespillere, håndholdte 
datamaskiner, nettbrett, nemlig, programvare til 
behandling av elektronisk betaling, økonomiske bidrag, 
masseinnsamling og overføring av midler til og fra 
andre. 

  Klasse 35   Faktureringstjenester; Annonse- og 
reklamevirksomhet: Forretningsledelse; 
Forretningsadministrasjon; Ivaretakelse av 
kontoroppgaver; Håndtering og sporing av kredittkort, 
debetkort, automatisk clearinghus (ACH), kontantkort, 
betalingskort og andre betalingsformer via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for forretningsformål; 
Markedsføring av varer og tjenesteytelser for andre 
gjennom leie av mikrowebsteder til 
forretningsvirksomhet; Administrasjon av informasjon 
vedrørende forretningsvirksomhet, nemlig elektronisk 
rapportering av forretningsanalyser vedrørende 
behandling, sporing og fakturering av betalinger; 
forretningsledelse i forbindelse med 

forretningsoptimering.  
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; Finansiell virksomhet; 

Valutavirksomhet; Eiendomsmeglervirksomhet; 
Finansiell virksomhet, nemlig elektronisk overføring av 
midler via elektronisk kommunikasjonsnettverk; 
Finansiell clearing; Clearing og avstemming av 
finansielle transaksjoner via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk, Betalingsbehandling; 
Betalingsservice og finansielle virksomhet, nemlig 
behandling og overføring av regninger og betalinger 
samt behandling og overføring av finansielle 
donasjoner og grasrotfinansiering, alt gjennomført via 
globale kommunikasjonsnettverk; Behandling av 
betalingstransaksjoner via internett; Finansiell 
virksomhet, nemlig transaksjon og behandling av 
kredittkort, debetkort, automatisk clearinghus (ACH), 
kontantkort og betalingskort; Godkjenning, behandling 
og avstemming av kredittkort, debetkort, automatiske 
clearingkontor (ACH), verdikort, betalingskort og andre 
former for betalingstransaksjoner; 
Tilbakeføringstjenester ved misbruk i forbindelse med 
kjøp foretatt med kreditt- og debetkort; Finansiell 
styring av tilbakeføringsprogrammer for andre; 
Finansiell risikostyring; Formidling av finansiell 
risikovurdering i forbindelse med elektronisk overføring 
av midler, kredittkort, debetkort, automatiske 
clearingkontor (ACH), verdikort, betalingskort og andre 
former for betalingstransaksjoner via globale 
datanettverk; Ledelse og sporing av kredittkort, 
debetkort, automatiske clearingkontor (ACH), verdikort, 
betalingskort og andre former for betalingsoverføringer 
via elektronisk kommunikasjonsnett til 
forretningsformål.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; Elektroniske 
overføringstjenester, Elektronisk overføring av data; 
Elektronisk overføring av betalingstransaksjoner og 
relatert informasjon samt forhandler- og 
kundekommunikasjon; Elektronisk overføring av 
betalingstransaksjoner og relatert informasjon samt 
forhandlinger- og kundekommunikasjon; Yte elektronisk 
overføring av finansiell av finans- og 
forretningsinformasjon mellom kunder og bedrifter. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og design i forbindelse hermed; Industrielle 
analyse og forskningstjenester; Design og utvikling av 
hardware og programvare; Yte midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare dataprogrammer; Yte midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbare programmer for bedrifter; Yte 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
programapplikasjoner som man kan ha tilgang til via en 
webside; Yte midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
programmer for import og håndtering at data; Yte 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare online programmer 
for behandling, sporing og fakturering; Yte midlertidig 
bruk av online ikke-nedlastbare 
verifiseringsprogrammer for å kontrollere tilgang til og 
kommunikasjon med datamaskiner; Yte vertstjenester; 
Yte online nettsider for design og hosting av 
micronettsider for bedrifter; IT-tjenester; Datatjenester, 
nemlig, yte programmeringsgrensesnitt (API) som 
tillater brukere å konsolidere og administrere betaling, 
sporing og fakturering for brukernes egne kunder, så 
vel som for brukerne selv; Dataprogrammering; Yte 
programmeringstjenester til kunder for etablering av 
betalings- og donasjonsmuligheter på kundens 
nettside; Yte programmeringstjenester til kunder for å 
lette salg gjennom kundens nettside; nemlig ved å tilby 
online fakturering, utsjekkingsfunksjoner, virtuelle 
terminaler og programmeringsgrensesnitt (API). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288081 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201602751 
(220) Inndato: 2016.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Binderer St. Ursula Weinkellerei GmbH, Lerchenstr. 66, 
DE-80995 MÜNCHEN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin, vinbaserte 
drikker, musserende viner. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288082 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201603502 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FIGHT & FITNESS AS, FJØSANGERVEIEN 51, 5054 

BERGEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 288083 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201601903 
(220) Inndato: 2016.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Treehotel AB, Nygårdsvägen 22, SE-96024 HARADS, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Organisere og arrangere aktivitetsreiser, nemlig turer, 

reiser til evenementer og reiser til attraksjoner og 
severdigheter; organisere sightseeingturer og 
dagsutflukter. 

  Klasse 42   Formgivning av bygninger og gjenstander av glass, 
keramikk, betong, komposittplast, tekstil og tre.  

  Klasse 43   Servering av mat og drikke; korttidsutleie av værelser; 
tilbud av midlertidig innlosjering (hotell); organisering av 
hotellovernatting; bestillingstjenester av hotellrom; 
restauranttjenester; bevertning og tilbringing av mat og 
drikke i restauranter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288084 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201606031 
(220) Inndato: 2016.05.23 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Miko Trading AS, Kongsvn. 94, 1177 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

salg av gaveartikler; salg av dagligvarer; salg av 
interiørartikler; salg av klær, hodeplagg og fottøy; salg 
av bager, kofferter, reisevesker og vesker; salg av 
sportsutstyr og sportsartikler; salg av kosmetikk; salg 
av byggevarer; salg av bygningsmaterialer (både av 
metall og ikke-metall); salg av elektronikkvarer;  salg av 
verktøy; salg av papir og papirvarer; salg av cellulose; 
salg av kunstgjødsel; salg av planter og plantejord; salg 
av smykker og klokker; salg av  møbler; salg av 
matvarer; salg av husholdningsartikler; salg av 
motevarer; reklameoppslag; eksportagentur; 
importagentur. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 288085 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201601908 
(220) Inndato: 2016.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NTTY AS, Hesteskoen 7, 0493 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs 

plass, 0028 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer og applikasjoner, herunder 
dataprogrammer og applikasjoner for arbeidsflyt, 
integrering, kontroll, forbedring, sikring og 
administrasjon av produkt- og tjenesteutvikling. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
Telekommunikasjonstjenester, herunder elektroniske 
datautvekslingstjenester av datafiler, vedlikeholds-, 
dokumentasjons- og informasjonsutvekslingstjenester 
og skybaserte telekommunikasjonstjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; Installasjons-, 
implementerings-, vedlikeholds- og 
reparasjonstjenester knyttet til programvare og 
maskinvare for produkt- og tjenesteutvikling, og til 
programvare og maskinvare for å integrere, kontrollere, 
forbedre, sikre og administrere produkt- og 
tjenesteutvikling; informasjons-, konsultasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til programvare og 
maskinvare for produkt- og tjenesteutvikling, og til 
programvare og maskinvare for å integrere, kontrollere, 
forbedre, sikre og administrere produkt- og 
tjenesteutvikling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288086 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201601909 
(220) Inndato: 2016.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NTTY AS, Hesteskoen 7, 0493 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs 
plass, 0028 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer og applikasjoner, herunder 

dataprogrammer og applikasjoner for arbeidsflyt, 
integrering, kontroll, forbedring, sikring og 
administrasjon av produkt- og tjenesteutvikling. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
Telekommunikasjonstjenester, herunder elektroniske 
datautvekslingstjenester av datafiler, vedlikeholds-, 
dokumentasjons- og informasjonsutvekslingstjenester 
og skybaserte telekommunikasjonstjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; Installasjons-, 

implementerings-, vedlikeholds- og 
reparasjonstjenester knyttet til programvare og 
maskinvare for produkt- og tjenesteutvikling, og til 
programvare og maskinvare for å integrere, kontrollere, 
forbedre, sikre og administrere produkt- og 
tjenesteutvikling; informasjons-, konsultasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til programvare og 
maskinvare for produkt- og tjenesteutvikling, og til 
programvare og maskinvare for å integrere, kontrollere, 
forbedre, sikre og administrere produkt- og 
tjenesteutvikling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288087 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201604938 
(220) Inndato: 2016.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Line 6, Inc., 26580 Agoura Road, US-CA CALABASAS, 
USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Digital multieffektprosessormaskinvare og 

programvare for gitarer; gitareffektprosessorer; 
programvare for opptak, manipulering, modellering, 
reproduksjon og overføring av lyd og musikk. 

  Klasse 15   Musikkinstrumenter; gitarer; plektre for 
strengeinstrumenter; pedaler for musikkinstrumenter; 
notestativ; musikkinstrumentkasser og -futteraler; 
musikksynthesizere; elektroniske musikkinstrumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288088 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201515764 
(220) Inndato: 2015.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Tyréns AB, Peter Myndes Backe 16, SE-11846 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, SE-11411 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Finansielle tjenester i forbindelse med bygging-

relaterte design; eiendomsmegling; handel og ledelse 
av aksjer og andre verdifulle dokumenter; 
Økonomistyring; Finansiell verdsettelse; 
Eiendomsforvaltning.  

  Klasse 37   Konstruksjon, bygging av overbygg, reparasjon, 
installasjonstjenester, inkludert slike tjenester knyttet til 
bygging av broer, tunneler, havner og marine planter, 
veier og motorveier, flyplasser, jernbaner, demninger, 
drenering for avløpsanlegg for olje- og gassproduksjon 
offshore, oljeterminaler, gassterminaler og raffinerier, 
oljefasiliteter, gassprosesseringsanlegg, lagringsanlegg 
og distribusjon.   

  Klasse 41   Arkitekturtjenester; Ingeniørrådgivning i byggfag og 
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byggenæringen, inkludert infrastruktur, vann 
engineering, miljøteknologi, energi teknologi og energi 
og industri; teknisk rådgivning i elektrisitet, avløp, 
informasjonsteknologi, prosjektstyring, prosjektledelse, 
prosesskontroll, og laboratorievirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288089 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201604958 
(220) Inndato: 2016.05.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VARIO SPORT AS, Postboks 1018, 1803 ASKIM, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Ryggsekker. 
  Klasse 20   Soveposer og teltplugger. 
  Klasse 22   Telt og lavvo. 
  Klasse 25   Fottøy og klær. 
  Klasse 35   Salg av ryggsekker, soveposer, teltplugger, telt, lavvo, 

fottøy og klær. Annonsering og 
markedsføringsvirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288090 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201603114 
(220) Inndato: 2016.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Total SA, 2 place Jean Millier, La Défense 6, FR-92400 

COURBEVOIE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 

flytende, fast og gassholdig brensel eller drivstoff; 
drivstoffer for motorer; ikke-kjemiske tilsetninger for 
smøremidler, drivstoffer for motorer og drivstoffer. 

  Klasse 39   Transport; distribusjon (levering), varelagring, lagring, 
emballering av varer, særlig olje- og gassvarer og 
derivater dertil; transport, levering, lagring, lagring av 
avfall; fjerning og lagring av avfall og materialer for 
resirkulering. 

  Klasse 40   Behandling av materialer nemlig spillolje; behandling 
og bearbeiding av olje- og gasstoffer og kjemikalier; 
behandling, bearbeiding og destruksjon av avfall; 
resirkulering av avfallsmaterialer; sortering av avfall og 
sekundære råmaterialer (transformasjon); gjenvinning 
av materiale fra avfall; forvaltning i forbindelse med 
avfall; tilveiebringelse av informasjon i forbindelse med 
behandling av materialer og avfall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 

(111) Reg.nr.: 288091 
(151) Reg.dato.: 2016.08.01 
(210) Søknadsnr.: 201603079 
(220) Inndato: 2016.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 
Avenue, US-NJ07936 EAST HANOVER, USA 

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

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

  Klasse 30   Ikke medisinske konfektyr; sjokolade; 
sjokoladekonfektyr; sukkerkonfektyr: frossen konfektyr; 
avkjølt konfektyr; kaker, kjeks og skiver; tyggegummi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288092 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201402704 
(220) Inndato: 2014.03.06 
(180) Registreringen utløper: 2024.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Apax Partners Midmarket, 45 avenue Kléber, FR-
75116 PARIS, Frankrike 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bedriftstjenester, spesielt bistand ved bedriftsledelse, 
kommersiell eller industriell ledelsesassistanse; 
rådgivning vedrørende bedriftsledelse; evalueringer, 
rådgiving og ekspertuttalelser vedrørende bedrifter, 
undersøkelser og forskning vedrørende bedrifter, 
forretningshenvendelser; organisatorisk og 
forretningsmessig konsultasjon; kommersielle 
informasjonsbyråer; rådgivning i forbindelse med 
ledelse av selskap og personale, strategiplanlegging, 
organisasjon og administrasjon, rådgivning vedrørende 
opplæring av personale og rekruttering så som 
tjenester knyttet til personalrekruttering; 
markedsundersøkelser og markedsstudier. 

  Klasse 36   Utlånsvirksomhet; taksering av fast eiendom; 
taksering, vurdering og drift av bygninger og fast 
eiendom; leasing av fast eiendom; factoringvirksomhet.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288093 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201600865 
(220) Inndato: 2016.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2026.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Habo Gruppen AB, Box 203, SE-56624 HABO, Sverige

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Metallvarer, nemlig spiker, kroker, skruer, muttere, 
festeklemmer, spikerbeslag, søylesko, kjeder, 
kjettinger, dør- og vindushåndtak, rullehjul for møbler, 
skinner, hengsler, ventilasjonsrister, rør av metall for 
klima- og ventilasjonsanlegg, jernbeslag for bygging, 
gardinbeslag, møbelbeslag, konsollskinner, fotskraper i 
metall, skilt, navneplater, husskilt, nøkkelskilt, 
postkasser, stormhasper, luftebeslag, låser, fjærer 
[jernvarer av metall], kjettinglås, sikkerhetskjetting, 
nøkler.  

  Klasse 9   Elektroniske dørlåser; digitale låser; elektroniske 
låseanordninger; mekaniske låser [elektrisk, metall]; 
elektrisk lås av metall; apparater for adgangskontroll; 
installasjoner for automatisk adgangskontroll; elektriske 
låssystemer for adgangskontroll i form av elektriske 
låseanordninger for adgangskontroll; elektroniske 
låssystemer for inntredelser i form av elektroniske 
låseanordninger for adgangskontroll.  

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

  Klasse 17   Rå- eller halvbearbeidet gummi; guttaperka; kautsjuk 
(rå- eller halvbearbeidet); asbest; glimmer (rå- eller 
halvbearbeidet); plast [halvfabrikata]; tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av 
metall).   

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer, håndklehengere/hyller, 
konsoller. 

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

  Klasse 22   Rep, tau, hyssing.  
  Klasse 35   Sammenstilling av varesortiment på vegne av andre 

(unntatt transport derav) for å muliggjøre for kunder på 
en hensiktsmessig måte å kunne se og kjøpe 
metallvarer, nemlig spiker, kroker, skruer, muttere, 
festeklemmer, spikerbeslag, søylesko, kjeder, 
kjettinger, dør- og vindushåndtak, rullehjul for møbler, 
skinner, hengsler, ventilasjonsrister, rør av metall for 
klima- og ventilasjonsanlegg, jernbeslag for bygging, 
gardinbeslag, møbelbeslag, konsollskinner, fotskraper i 
metall, skilt, navneplater, husskilt, nøkkelskilt, 
postkasser, stormhasper, luftebeslag, låser, fjærer 
[jernvarer av metall], kjettinglås, sikkerhetskjetting, 
nøkler, elektroniske dørlåser; digitale låser; 
elektroniske låseanordninger; mekaniske låser 
[elektrisk, metall]; elektrisk lås av metall; apparater for 
adgangskontroll; installasjoner for automatisk 
adgangskontroll; elektriske systemer for 
adgangskontroll; elektroniske systemer for tilgang, 
apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, 
koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og 
sanitære forhold formål, rå- eller halvbearbeidet gummi; 

guttaperka; kautsjuk (rå- eller halvbearbeidet); asbest; 
glimmer (rå- eller halvbearbeidet); plast [halvfabrikata]; 
tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige 
rør (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, 
håndklehengere/hyller, konsoller, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt –beholdere (ikke av edelt 
metall eller belagt med dette); kammer og svamper; 
børster (ikke malerpensler); materialer for 
børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull 
for rengjøring; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke 
glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og 
keramikk (ikke opptatt i andre klasser), rep, tau, 
hyssing. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288094 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201605319 
(220) Inndato: 2016.04.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INNIGO GURO ØVERBYE, Rogdabergvegen 1, 5776 
NÅ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørkede og kokte 

frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288095 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201603493 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

WATERBOX4LIFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 MITROL ENERGY AS, Åmotvegen 116, 7327 
SVORKMO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Elektrisk energi 
  Klasse 11   Vannrensingsinstallasjoner; 

Vannforsyningsinstallasjoner 
  Klasse 39   Vannforsyning; Vanndistribusjon 
  Klasse 40   Vannbehandling 
  Klasse 42   Konsultasjonstjenester i forbindelse med 

energisparing 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288096 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201603551 
(220) Inndato: 2016.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kaefer Energy, Geitaberget 17, 4031 STAVANGER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 17   Isoleringskasse, boks for isolering av ulike 

stålstruktur. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288097 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.25, SE, 2016/01378 
(210) Søknadsnr.: 201603517 
(220) Inndato: 2016.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Elon Elkjedan Logistic AB, Box 22094, SE-70203 

ÖREBRO, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner, apparater, instrumenter og installasjoner for 

rengjørings-, vask-, mat-, kjøkken og 
husholdningsformål (ikke opptatt i andre klasser); 
maskinverktøy; motorer (dog ikke for kjøretøy); 
maskinkoblings- og transmisjonsdeler (dog ikke for 
kjøretøy). 

  Klasse 8   Hånddrevne verktøy, håndverktøy og -redskap 
(elektriske og/eller ikke elektriske) samt deler og 
tilbehør til disse (ikke opptatt i andre klasser); 
barberhøvler og -apparater. 

  Klasse 11   Apparater, maskiner, installasjoner og innredning for 
belysning, oppvarming, damping, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vannforsyning 
og sanitære formål samt tilbehør og deler til disse (ikke 
opptatt i andre klasser); baderominnredninger, -
installasjoner og -apparater samt tilbehør og deler til 
disse (ikke opptatt i andre klasser); kjøkkenbenker med 
integrerte vasker samt tilbehør og deler til disse. 

  Klasse 21   Redskap, apparater og beholdere for husholdnings-, 
kjøkken-, og toalettformål samt kjøkkenutstyr (ikke 
opptatt i andre klasser), kammer og 
rengjøringssvamper; børster (ikke malerpensler); 
artikler for rengjøringsformål; ubearbeidet eller delvis 
bearbeidet glass (ikke industriglass); varer av glass, 
porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser) 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bedriftsledelse; 
bedriftsadministrasjon; kontortjenester; 
forbrukerinformasjon; forhandlertjenester vedrørende 
maskiner, apparater, instrumenter og installasjoner for 
rengjørings-, vask-, mat-, kjøkken og 
husholdningsformål; maskinverktøy; motorer (dog ikke 
for kjøretøy); maskinkoblings- og transmisjonsdeler 
(dog ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy, 
håndverktøy og -redskap (elektriske og/eller ikke 
elektriske) samt deler og tilbehør til disse; barberhøvler 
og -apparater, apparater, installasjoner og innredning 
for belysning, oppvarming, damping, koking, kjøling, 

tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vannforsyning 
og sanitære formål samt tilbehør og deler til disse; 
baderominnredninger, -installasjoner og -apparater 
samt tilbehør og deler til disse; kjøkkeninnredninger, -
installasjoner og -apparater samt tilbehør og deler til 
disse, redskap, apparater og beholdere for 
husholdnings-, kjøkken-, og toalettformål samt 
kjøkkenutstyr, kammer og rengjøringssvamper, børster 
(ikke malerpensler), artikler for rengjøringsformål, 
ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke 
industriglass) og varer av glass, porselen og keramikk. 

  Klasse 37   Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner, 
apparater, instrumenter og installasjoner for 
rengjørings-, vask-, mat-, kjøkken og 
husholdningsformål, maskinverktøy, motorer (dog ikke 
for kjøretøy), maskinkoblings- og transmisjonsdeler 
(dog ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy, 
håndverktøy og -redskap (elektriske og/eller ikke 
elektriske) samt deler og tilbehør til disse, barberhøvler 
og -apparater, apparater, installasjoner og innredning 
for belysning, oppvarming, damping, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vannforsyning 
og sanitære formål samt tilbehør og deler til disse, 
baderominnredninger, -installasjoner og -apparater 
samt tilbehør og deler til disse, kjøkkeninnredninger, -
installasjoner og -apparater samt tilbehør og deler til 
disse, redskap, apparater og beholdere for 
husholdnings-, kjøkken-, og toalettformål samt 
kjøkkenutstyr, kammer og rengjøringssvamper, børster 
(ikke malerpensler), artikler for rengjøringsformål, 
ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke 
industriglass) og varer av glass, porselen og keramikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288098 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.25, SE, 2016/01375 
(210) Søknadsnr.: 201603516 
(220) Inndato: 2016.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Elon Elkjedan Logistic AB, Box 22094, SE-70203 

ÖREBRO, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner, apparater, instrumenter og installasjoner for 

rengjørings-, vask-, mat-, kjøkken og 
husholdningsformål (ikke opptatt i andre klasser); 
maskinverktøy; motorer (dog ikke for kjøretøy); 
maskinkoblings- og transmisjonsdeler (dog ikke for 
kjøretøy). 

  Klasse 8   Hånddrevne verktøy, håndverktøy og -redskap 
(elektriske og/eller ikke elektriske) samt deler og 
tilbehør til disse (ikke opptatt i andre klasser); 
barberhøvler og -apparater. 

  Klasse 11   Apparater, maskiner, installasjoner og innredning for 
belysning, oppvarming, damping, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vannforsyning 
og sanitære formål samt tilbehør og deler til disse (ikke 
opptatt i andre klasser); baderominnredninger, -
installasjoner og -apparater samt tilbehør og deler til 
disse (ikke opptatt i andre klasser); kjøkkenbenker med 
integrerte vasker samt tilbehør og deler til disse. 

  Klasse 21   Redskap, apparater og beholdere for husholdnings-, 
kjøkken-, og toalettformål samt kjøkkenutstyr (ikke 
opptatt i andre klasser), kammer og 
rengjøringssvamper; børster (ikke malerpensler); 
artikler for rengjøringsformål; ubearbeidet eller delvis 
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bearbeidet glass (ikke industriglass); varer av glass, 
porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser) 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bedriftsledelse; 
bedriftsadministrasjon; kontortjenester; 
forbrukerinformasjon; forhandlertjenester vedrørende 
maskiner, apparater, instrumenter og installasjoner for 
rengjørings-, vask-, mat-, kjøkken og 
husholdningsformål; maskinverktøy; motorer (dog ikke 
for kjøretøy); maskinkoblings- og transmisjonsdeler 
(dog ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy, 
håndverktøy og -redskap (elektriske og/eller ikke 
elektriske) samt deler og tilbehør til disse; barberhøvler 
og -apparater, apparater, installasjoner og innredning 
for belysning, oppvarming, damping, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vannforsyning 
og sanitære formål samt tilbehør og deler til disse; 
baderominnredninger, -installasjoner og -apparater 
samt tilbehør og deler til disse; kjøkkeninnredninger, -
installasjoner og -apparater samt tilbehør og deler til 
disse, redskap, apparater og beholdere for 
husholdnings-, kjøkken-, og toalettformål samt 
kjøkkenutstyr, kammer og rengjøringssvamper, børster 
(ikke malerpensler), artikler for rengjøringsformål, 
ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke 
industriglass) og varer av glass, porselen og keramikk. 

  Klasse 37   Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner, 
apparater, instrumenter og installasjoner for 
rengjørings-, vask-, mat-, kjøkken og 
husholdningsformål, maskinverktøy, motorer (dog ikke 
for kjøretøy), maskinkoblings- og transmisjonsdeler 
(dog ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy, 
håndverktøy og -redskap (elektriske og/eller ikke 
elektriske) samt deler og tilbehør til disse, barberhøvler 
og -apparater, apparater, installasjoner og innredning 
for belysning, oppvarming, damping, koking, kjøling, 
tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vannforsyning 
og sanitære formål samt tilbehør og deler til disse, 
baderominnredninger, -installasjoner og -apparater 
samt tilbehør og deler til disse, kjøkkeninnredninger, -
installasjoner og -apparater samt tilbehør og deler til 
disse, redskap, apparater og beholdere for 
husholdnings-, kjøkken-, og toalettformål samt 
kjøkkenutstyr, kammer og rengjøringssvamper, børster 
(ikke malerpensler), artikler for rengjøringsformål, 
ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke 
industriglass) og varer av glass, porselen og keramikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288099 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201604113 
(220) Inndato: 2016.03.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IC SCANDINAVIA AS, Henrik Ibsens gate 36, 0255 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Blekemidler for kosmetisk bruk; Deodoranter for 

mennesker eller dyr; Deodorantsåper; 
Etterbarberingsmidler; Fargestoffer for håret; 
Hårfargestoffer; Hårspray; Kosmetikk for øyebryn; 
Kosmetikksett; Kosmetisk krem; Kosmetiske preparater 
for hudpleie; Leppestifter; Lipgloss; Lotion for 
kosmetisk bruk; Maskara; Masker for skjønnhetspleie; 
Neglelakk; Oljer for parfymer; Parfymer; Parfymevarer; 
Pudder for sminking; Rouge; Sjampo; Sjampo for 
kjæledyr; Sminkeprodukter; Sminker; Solbeskyttende 
midler; Solkrem; Såpe; Såpestykke; Tørrsjampo; 
kosmetikk og kosmetiske preparater; eteriske oljer, 
hudpleie og hårpleieprodukter; hårstyling-preparater, 
nemlig, hårspray, mousse, gele, voks, oljer, kremer, 
lotion og balsamer; preparater for vasking, toning, 

farging, bleking, legging og styling av hår; preparater 
for hårkrølling 

  Klasse 35   Markedsføring, reklamevirksomhet, reklameoppslag,  
  Klasse 44   Frisørsalonger, Manikyrtjenester, Skjønnhetssalonger, 

Skjønnhetspleietjenester, Frisør- og 
skjønnhetssalongtjenester; Rådgivningstjenester innen 
sminke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288100 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201603511 
(220) Inndato: 2016.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Opplysningskontoret for frukt og grønt, Økern torgvei 6, 
bygg 1, 0580 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og 
ubearbeidet korn og frø; friske frukter og grønnsaker; 
naturlige planter og blomster; levende dyr; 
næringsmidler til dyr; malt. 

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

  Klasse 35   Detalj- og engroshandel med næringsmidler, herunder 
mat- og drikkevarer samt frukt og grønnsaker.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288101 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201604112 
(220) Inndato: 2016.03.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IC SCANDINAVIA AS, Henrik Ibsens gate 36, 0255 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Blekemidler for kosmetisk bruk; Deodoranter for 

mennesker eller dyr; Deodorantsåper; 
Etterbarberingsmidler; Fargestoffer for håret; 
Hårfargestoffer; Hårspray; Kosmetikk for øyebryn; 
Kosmetikksett; Kosmetisk krem; Kosmetiske preparater 
for hudpleie; Leppestifter; Lipgloss; Lotion for 
kosmetisk bruk; Maskara; Masker for skjønnhetspleie; 
Neglelakk; Oljer for parfymer; Parfymer; Parfymevarer; 
Pudder for sminking; Rouge; Sjampo; Sjampo for 
kjæledyr; Sminkeprodukter; Sminker; Solbeskyttende 
midler; Solkrem; Såpe; Såpestykke; Tørrsjampo; 
kosmetikk og kosmetiske preparater; eteriske oljer, 
hudpleie og hårpleieprodukter; hårstyling-preparater, 
nemlig, hårspray, mousse, gele, voks, oljer, kremer, 
lotion og balsamer; preparater for vasking, toning, 
farging, bleking, legging og styling av hår; preparater 
for hårkrølling 

  Klasse 35   Markedsføring, reklamevirksomhet 
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  Klasse 44   Frisørsalonger, Manikyrtjenester, Skjønnhetssalonger, 
Skjønnhetspleietjenester, Frisør- og 
skjønnhetssalongtjenester; Rådgivningstjenester innen 
sminke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288102 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201604773 
(220) Inndato: 2016.04.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paalupaikka Oy, Pl 19, FI-74101 IDENSALMI, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Hjul for kjøretøyer; hjulfelger for kjøretøyer; hjulnav for 
kjøretøyer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288103 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(300) Søknadsprioritet 2016.03.17, US, 86/944,104 
(210) Søknadsnr.: 201604386 
(220) Inndato: 2016.03.31 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Indian Motorcycle International, LLC, 2100 Highway 55, 
US-MN55340 MEDINA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motorsykler og strukturelle deler dertil. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288104 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201604658 
(220) Inndato: 2016.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTROSPECT 
(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   Diagnostiske preparater og reagenser for medisinske 
formål.  

  Klasse 10   Medisinsk innretning for måling av nivåer og 
konsentrasjoner av antipsykotiske farmasøytiske 
preparater i en pasients blod. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 288105 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201604640 
(220) Inndato: 2016.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikkevarer; øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288106 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201604824 
(220) Inndato: 2016.04.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MOLDE INTERNATIONAL JAZZFESTIVAL STI, 

Postboks 415, 6401 MOLDE, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 



registrerte varemerker 2016.08.08 - nr 32/16

20 
 

(111) Reg.nr.: 288107 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201402212 
(220) Inndato: 2014.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2024.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Confirmit AS, Karenslyst allé 56, 0277 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Kompilering av data for måling av ytelse i 

bedriftsmarkeder; markedsanalyse og 
undersøkelsestjenester; analysering av ustrukturerte 
data og sosiale medier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288108 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201603194 
(220) Inndato: 2016.03.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stig Sørtømme, Benbergvegen 43, 7089 HEIMDAL, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST. JULIANS, 
Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Faglige konsultasjoner om forretninger; Forhandlinger 

og sluttføring av kommersielle transaksjoner for 
tredjepart; Forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter; Innsamling av informasjon for bruk 
i databaser; Rasjonaliseringsekspertise; Utarbeidelse 
av lønningslister; Oppdatering av 
reklamedokumentasjon; Oppdatering og vedlikehold av 
data i databaser; Publisering av reklametekster; 
Reklamevirksomhet; Søkemotor optimalisering.  

  Klasse 41   Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; 
Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; Utgivelse av bøker; Utgivelse av 
tekster, andre enn reklametekster.  

  Klasse 42   Design av computersystemer; Driftstjenester for 
servere; Fjernlagring av data sikkerhetskopier; 
Fjernovervåking av datasystemer; Gjenoppretting av 
data fra datamaskiner; Hosting av webblogger; 
Installasjon av dataprogrammer; Konsulenttjenester 
innen dataprogramvare; Konsultasjonsvirksomhet ved 
design og utvikling av datamaskiner; 
Konsultasjonsvirksomhet innen IT og IT-utvikling; Leie 
av Webserver; Nettskytjenester; Rådgivningstjenester 
innen IT; Utarbeidelse av dataprogrammer; Vedlikehold 
av dataprogrammer og software; Webhotell [tilby 
vertsserver for andres hjemmesider]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 288109 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201603494 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CANDLES SCANDINAVIA, Candles Scandinavia, CV-

gatan 38 B, SE-70362 ÖREBRO, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Lys og veker for belysning. 
  Klasse 21   Lys glasskrukke (Candle Jar) 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288110 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201603485 
(220) Inndato: 2016.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 
KINSARVIK, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Magnetiske databærere, grammofonplater; 
kompaktdisker; DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; lydinnspillinger, videoinnspillinger, 
nedlastbare film- og musikkfiler; CD-er; briller, 
svømmebriller; solbriller og etuier dertil; 
databehandlingsutstyr; datamaskiner; 
dataprogramvare; dataspillprogrammer; elektroniske 
publikasjoner [nedlastbare]; elektroniske kart; 
elektroniske magasiner; elektroniske tidsskrift; 
elektroniske nyhetsbrev; elektroniske aviser. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser; juletrepynt; kosedyr; dukker; 
tøyleker; vann- og badeleker; oppblåsbare vann- og 
badeleker; oppblåsbare badebasseng; deler og tilbehør 
til det forannevnte. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; badeland; drift av bade- og svømmeanlegg; 
drift av fornøyelsespark. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288111 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201603477 
(220) Inndato: 2016.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vivobarefoot Limited, 28 Britton Street, GB-EC1M5UE 

LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet CLP DA, v/Oddbjørn A. Aasness, 
Postboks 1974 Vika, 0125 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Fottøy; sportssko, sportsstøvler og annet fottøy for 

sport; sko; støvler; støvletter; ankelstøvletter; 
Wellington-støvler; tøfler; komponenter til fottøy; 
overdel, herunder overlær, for sko og støvler; hæler og 
hældeler til sko, støvler og annet fottøy; innersåler og 
yttersåler for sko, støvler og annet fottøy; sokker; klær; 
hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288112 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201604476 
(220) Inndato: 2016.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 METRO LEGESENTER AS, Per Sivles vei 44, 1472 

FJELLHAMAR, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Medisinske tjenester; legebehandling; klinikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 

(111) Reg.nr.: 288113 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201604477 
(220) Inndato: 2016.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Vivek Kumar Sethi, Per Sivles vei 44, 1472 

FJELLHAMAR, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Medisinske tjenester; legebehandling; klinikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288114 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201211540 
(220) Inndato: 2012.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2022.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rania Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 OSLO, 

Norge 
Nisrin Nadine Daroische, Postboks 89 Veitvet, 0518 
OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Minnepenner. 
  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 

opptatt i andre klasser, trykksaker, hefter, bøker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer. 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Bistand 
vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle 
drift av en industriell handelsbedrift, så vel som 
tjenester som ytes av annonse- og reklamebyråer som 
særlig har som siktemål meddelelser til publikum, 
erklæringer og uttalelser via alle slags media og som 
vedrører alle slags varer eller tjenester. Oppstilling, for 
andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av 
varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe disse varene; tjenester som gjelder 
registrering, avskriving, oppsetning eller 
systematisering av skriftlige meddelelser og 
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opptegnelse så vel som sammenstilling av 
matematiske eller statistiske data; tjenestene til 
reklamebyråer og tjenester såsom distribusjon av 
reklameblad, direkte eller ved post, eller distribusjon av 
prøver. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, data assistert 
overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner. 
Satelittoverføring. Overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder samt trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser, alt 
i elektronisk form. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. Tjenester som ytes av personer eller 
institusjoner for utvikling av de mentale evner hos 
mennesker eller dyr, så vel som tjenester som har til 
hensikt å underholde eller kreve oppmerksomhet. 
Tjenester som omfatter alle former for undervisning av 
mennesker. Tjenester hvis hovedformål er 
adspredelse, forlystelse eller individuell rekreasjon; 
utstilling av bildende kunst eller litteratur for 
allmennheten for kultur- eller utdannelsesformål. 
Forlagsvirksomhet, utgivelse av trykksaker, magasiner 
og aviser, også inkludert slike tjenester via et globalt 
elektronisk nettverk; redigering av trykksaker, 
magasiner og aviser. Utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster. Arrangering og ledelse av konserter. 
Filmproduksjon og filminnregistrenng på videobånd. 
Digital bildebearbeidelse. Fotografering, organisering 
av konkurranser vedrørende undervisning eller 
underholdning. Reportasjer (fotografi-) , 
reportasjetjenester. Publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-hne. Selskapsplanleggmg 
[underholdning]. Organisering av utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288115 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201606388 
(220) Inndato: 2016.05.31 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, 
Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Pølser, paté og kjøttpålegg; margarin; smør; spiselige 
oljer og fett; koke- og stekefett; ost og osteprodukter ; 
skjørost; melk og melkeprodukter , skummet melk, melk
laget av soya; soyabasert mat; melkebaserte drikker; 
melkebaserte drikker også inneholdende fruktjuice; 
yoghurtbaserte drikker; yoghurtbaserte drikker også 
inneholdende fruktjuice; meieriprodukter; yoghurt; 
krem; kunstig krem og ost; egg; syltetøy, gelé; tørket og 
kokte frukter og grønnsaker; pulveregg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 288116 
(151) Reg.dato.: 2016.08.02 
(210) Søknadsnr.: 201414791 
(220) Inndato: 2014.12.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BB FINANS ASA, Postboks 103 Minde, 5821 

BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS, 
Rådhusgata 5 B, 0151 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Taksering av grunneiendommer, inkassoforretninger, 

utstedelse av reisesjekker, valutaveksling. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288117 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201412802 
(220) Inndato: 2014.11.04 
(180) Registreringen utløper: 2024.11.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Collector Bank AB, Östra Hamngatan 24, SE-41109 

GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater for innspilning, opptak, sending eller 

gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; 
datamaskindatabaser; dataprogrammer for håndtering 
av databaser; maskinvare for datamaskiner; 
programvare for godkjennelse av tilgang til databaser. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
systematisering av informasjon i databaser; 
databasehåndtering; håndtering av databaserte 
databaser. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; arrangement av lån; utlån av 
penger; utlånstjenester og lån; rådgivning vedrørende 
utlånstjenester; innlånstjenester; tjenester vedrørende 
aksjer; informasjonstjenester vedrørende aksjer; 
finansielle databasetjenester; finansielle aksjetjenester 
via database; valutatjenester; opplysninger om 
valutakurser. 

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

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288118 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201504632 
(220) Inndato: 2015.04.14 
(180) Registreringen utløper: 2025.04.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 16   Papir, papp, pappkartonger [papirhandel]; 
skriveblokker; skrivebøker; skrivemapper; emballasje 
av papir; emballasje av papp; papirposer; papir for å 
lage poser og sekker; pappesker; pappkartonger; 
pappemballasje, trykksaker, materialer til bokbinding; 
fotografier, skrivesaker; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruke for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser); trykktyper, klisjeer.  

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

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

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

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av 
kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av 
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, 
industripakkede salater, fruktsalater (oppskåret frukt), 
salater med ost og skinke, salater med kylling, 
grønnsakssalater, lunsjsalat med skinke, lunsjsalat 
med kylling, av ferdigretter hovedsakelig bestående av 
egg, nemlig omeletter, av industripakkede ferdigretter i 
form av vegetabilske gratengretter, av industripakkede 
ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, 
skalldyr, fjærkre, vilt, grønnsaker med eller uten saus, 

av serveringstilberedte måltider hovedsakelig 
bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, 
og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta 
eller ris, paella, grønnsaksretter, av kaffe, te, kakao, 
sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og 
næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, 
konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, av gjær, 
bakepulver, av salt, sennep, av eddik, sauser, 
krydderier, is, av ferdigsmurte produkter, hovedsakelig 
laget av baguetter, baguetter med kjøtt og/eller 
grønnsaker, med ost og/eller skinke, med egg og/eller 
grønnsaker, med posteier og/eller grønnsaker, av 
osteflutes med ost og skinke, av pakker i form av 
ferdigsmurte brødskiver med pålegg, av ferdigsmurte 
sandwhich med egg og bacon, av club sandwhich, av 
wraps med thaikylling, av jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, 
av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, 
næringsmidler til dyr, malt, av frukt, grønnsaker, bær, 
poteter, av øl, av mineralvann, kullsyreholdig vann og 
andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og 
fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av 
drikker, av juicer og smoothies. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288119 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201601197 
(220) Inndato: 2016.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DC Comics, 2900 West Alameda Avenue, US-

CA91505 BURBANK, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk, nemlig leppestift, lipgloss og ikke-

medisinert leppepomade; maskara; neglelakk; 
ansiktspudder, ansiktskrem, hudkrem og -gelè; 
kroppspudder; badeolje, badegelé og ikke-medisinert 
badesalt; håndkrem og -lotion; kroppskrem og -lotion; 
solbeskyttelsesprodukter, nemlig krem og lotion; 
barberingskrem og etterbarberingsvann, rensekrem og 
ikke-medisinert boblebad; kroppsdeodorant, cologne og 
parfyme; såper, nemlig flytende badesåpe, gelésåpe og 
såpestykker; vaskemiddel, nemlig flytende og pulver; 
tøymykner; deodorantsåpe, hudsåpe; og sjampo og 
balsam.   

  Klasse 9   Filmer med komedie, drama, action, eventyr og/eller 
animasjon, og kinematografiske filmer for kringkasting 
på TV med komedie, drama, action, eventyr og/eller 
animasjon; AVD (audio video discs) og DVD (digital 
versatile discs) med musikk, komedie, drama, action, 
eventyr, og/eller animasjon; stereo hodetelefoner; 
batterier; trådløse telefoner; CD-spillere; CD ROM 
dataspill-disketter; telefon- og/eller radiopersonsøkere; 
CD-spillere; radioer; musematter; briller, solbriller og 
etuier til dette; nedlastbar programvare for bruk til å 
spille online dataspill, nedlastbart computerspill-
software; dataspill-programvare for bruk på mobil og 
mobiltelefoner; video- og dataspill-programmer; 
videospill-kassetter; data- og videospill som er designet 
for hardwareplattformer, nemlig, spillkonsoller og PC-
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er; dataspill-software for spilleautomater inkludert 
enarmede banditt; programvare eller firmware for 
pengespill på alle dataplattformer, inkludert utvalgte 
spillkonsoller, videobaserte spilleautomater, hjulbaserte 
spilleautomater og videolotteri-terminaler; CD-ROM og 
DVD og dataprogrammer, nemlig software som linker  
digitalisert video- og audio-media til et globalt 
datamaskinsinformasjonsnettverk; nedlastbart 
audiovisuelt medieinnhold innen underholdning med 
animerte filmer, TV-serier, komedier og dramaer; 
dataprogrammer, nemlig dataprogramvare for 
streaming av audio-visuelt medieinnhold via Internett, 
programvare for streaming og lagring av audiovisuelt 
medieinnhold, nedlastbare lyd- og video-spillere for 
medieinnhold med multimedia og interaktive 
funksjoner; dataprogrammer for åpne, lese og søke 
online databaser, programvare som lar brukerne spille 
og programmere underholdningsrelaterte lyd, video, 
tekst og multimedia innhold; computer-applikasjons-
software for streaming og lagring av audiovisuelt 
medieinnhold; computer-applikasjons-software for 
streaming audio-visuelle medieinnhold via Internett; 
nedlastbare programvare for streaming av audio-visuelt 
medieinnhold via Internett; nedlastbart programvare for 
streaming og lagring av audiovisuelt medieinnhold; 
nedlastbare publikasjoner i form av bøker med 
karakterer fra animert, action eventyr, komedie og/eller 
dramahistorier, tegneserier, barnebøker, strategiguider, 
magasiner med karakterer fra animert, action eventyr, 
komedie og/eller dramahistorier, fargebøker, 
aktivitetsbøker for barn og tidsskrifter innen 
underholdning; mobiltelefontilbehør, nemlig handsfree-
tilbehør, mobiltelefondeksler og -beskyttere; kodede 
magnetkort, nemlig telefonkort, kredittkort, kontantkort, 
debetkort og magnetiske nøkkelkort; og dekorative 
magneter.  

  Klasse 14   Klokker; ur; smykker; armbånd; ankelarmbånd; brosje; 
kjeder; charms; mansjettknapper; øredobber; 
jakkeslagspins; kjeder; dekorative pins; anheng; ringer; 
beltespenner; smykkeskrin; perler for å lage smykker; 
musikalske smykkebokser; lær smykker.  

  Klasse 16   Trykksaker og papirvarer , nemlig bøker med 
karakterer fra animert, action eventyr, komedie og / 
eller dramahistorier, tegneserier, barnebøker, 
strategiguider, magasiner med karakterer fra animert, 
action eventyr, komedie og / eller dramahistorier, 
fargebøker, aktivitetsbøker for barn; skrivemateriell, 
skrivepapir, konvolutter, notatbøker, dagbøker, 
notatkort, gratulasjonskort, samlekort; litografier; 
penner, blyanter, etuier for disse varene, viskelær, 
fargeblyanter, markører, fargeblyanter, malesett, kritt 
og tavler; overføringsbilder, varme-overføringsbilder; 
plakater; selvklebende plastfolie med avtagbar papir for 
montering av bilder for dekorative formål; monterte 
og/eller umonterte fotografier; bokomslag, bokmerker, 
kalendere, gaveinnpakningspapir; partydekorasjoner 
laget av papir, nemlig papirservietter, papir-bordmatter, 
crepe-papir, invitasjoner, papir-duker, papir-
kakedekorasjoner; trykte overføringer for brodering 
eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, 
pyjamaser, gensere og t-skjorter.  

  Klasse 18   Sportsbagger, baby-ryggsekker, ryggsekker, 
strandbagger, sekker, bleiebagger, tøybagger, store 
bagger (messanger bag), kofferter, gymposer, tote-bag, 
pung, rompetaske, tursekker, hoftebagger (waist pack), 
shopping-bagger, gjenbrukbare shopping-bagger; 
paraplyer; lommebøker; tilbehør laget av lær, nemlig 
lommebøker, vesker og belter; nøkkelringer av lær; 
nøkkelringer av imitert skinn.  

  Klasse 25   Klær for menn, kvinner og barn ,nemlig, skjorter, t-
skjorter, gensere, joggedresser, bukser, langbukser, 
shorts, singletter, regntøy, smekker, skjørt, bluser, 
kjoler, bukseseler, gensere, jakker, kåper, regnfrakker, 
vinterdresser, slips, morgenkåper, hatter, skyggeluer, 
solskjermer, hansker, belter, skjerf, nattøy, pyjamas, 
dameundertøy, undertøy, støvler, sko, joggesko, 
sandaler, sokker, inne-sokker (bootie), tøffel-sokker, 
badetøy, og maskerade- og Halloween-kostymer og -
masker og solgt i forbindelse med dette.  

  Klasse 26   Beltespenner 
  Klasse 28   Leker og sportsutstyr, inkludert spill og leker,  nemlig 

actionfigurer og tilbehør dertil; lekesett for actionfigurer; 
leke-møbler; plysjleker; ballonger; badekar-leker; leker 
man kan ri på; utstyr solgt som en enhet for å spille 
kortspill; leke-kjøretøy; dukker; sendeplater; 
elektroniske håndholdte spillenheter; spillutstyr solgt 
som en enhet for å spille brettspill, kortspill, 
manipulerende spill, selskapsspill og actionspill; ”stand-
alone” video-output spillmaskiner;  spilleautomater; 
spillutstyr, nemlig spilleautomater med eller uten video 
utgang; puslespill og manipulerende puslespill; 
ansiktsmasker laget av papir; skateboards; isskøyter; 
vann-sprute-leker; baller, nemlig, lekeplassballer, 
fotballer, baseball-baller, basketballer; 
baseballhansker; armeringer og baderinger til 
fritidsbruk; sparkebrett (kickboard flotation) til 
fritidsbruk; surfebrett; svømmebrett for fritidsbruk; 
svømmeføtter; leke-bakesett og leke-kokesett; leke-
banker; snøkuler; party-hatter laget av papir; og 
juletrepynt; spillutstyr solgt som en enhet for å spille 
data-brettspill og data-kortspill (parlor game). 

  Klasse 30   Kaker, baser for å lage milkshake, frokostblanding, 
tyggegummi (bubble gum), kakedekorasjoner laget av 
godteri, tyggegummi (chewing gum), frosne søtsaker, 
kjeks, frossen yoghurt, iskrem, saltstenger (pretzel), 
peanøttsmørbasert chips, malt for mat; soyabønne-
malt; kjeks laget av malt; søtsaker, nemlig godteri, 
godteri-barer, godteri-mints, godteri-belagt og karamell-
belagt popcorn, og godteri-pynt for kaker; spiselige 
dekorasjoner for kake; riskaker; pastiller; bakverk; kjeks 
og brød; kaffe-drikker med melk; kakao-drikker med 
melk, sjokolade-baserte drikker, kaffe og kaffe-baserte 
drikker, kakao og kakaobaserte drikker; te, nemlig 
ginseng te, svart te, grønn te, oolong te, bygg- og 
byggblad te; mørsalt for kjøtt, for husholdningsformål; 
bindemidler for iskrem.  

  Klasse 32   Vegetabilsk juice for drikkevarer; søte drikker tilberedt 
med ris og malt, fruktpulver, fruktsirup, konsentrert 
fruktjuice; limonader og sirup for limonade; cola sirup; 
pulver for brusende drikker; pastiller for brusende 
drikker; alkoholfrie drikkevarer, nemlig brus, fruktnektar; 
fruktjuice, fruktdrikker, brus med fruktsmal, frukt punch, 
seltersvann, brusvann, drikkevann og sportsdrikke; 
preparater til å lage kullsyreholdig vann og juice; 
mineralvann og kildevann.  

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online 
videospill, tilveiebringe online dataspill, tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare videospill; 
produksjon av video og dataspill software; 
underholdningstjenester i form av live-action, komedie, 
drama, animert, og reality TV-serier; produksjon av live-
action, komedie, drama, animert og reality TV-serier; 
distribusjon og visning av live-action, komedie, drama 
og animerte filmer; produksjon av live-action, komedie, 
drama og animerte filmer; teaterforestillinger, både 
animerte og live action; Internett-tjenester i form av å gi 
informasjon via et elektronisk globale datanettverk 
innen underholdning som er spesifikk for spill, musikk, 
filmer og TV; tilveiebringe en nettside med filmklipp, 
bilder og andre multimedia materialer; tilveiebringe 
nyheter om aktuelle hendelser og underholdning og 
informasjon knyttet til utdanning og 
kulturarrangementer, via et globalt datanettverk; og 
tilveiebringe informasjon om og faktiske underholdning 
via et elektronisk globale kommunikasjonsnettverk i 
form av live-action, komedie, drama og animerte 
programmer og produksjon av live-action, komedie, 
drama og animerte filmer for distribusjon via et globalt 
datanettverk; tilveiebringe et dataspill som kan nås av 
et telekommunikasjonsnettverk; og elektroniske 
publiseringstjenester, nemlig publisering av tekst og 
grafiske arbeider av andre på nett med artikler, 
noveller, manus, tegneserier, strategiguider, bilder og 
visuelt materiale; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare 
publikasjoner i form av bøker med tegn fra animerte, 
action eventyr, komedie og/eller dramahistorier, 
tegneserier, barnebøker, strategiguider, magasiner 
med karakterer fra animerte, action eventyr, komedie 
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og/eller dramahistorier, fargebøker, aktivitetsbøker for 
barn, og blader innen underholdning; 
fornøyelsesparkstjenester; fornøyelsespark-turer; live 
eller forhåndsopptatte show og/eller filmer; informasjon 
om underholdning og/eller rekreasjon; 
underholdningsklubbstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288120 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201603471 
(220) Inndato: 2016.03.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Grid Design AS, Sandakerveien 24 C, 0473 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Desserter 
  Klasse 30   Iskrem 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288121 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201603472 
(220) Inndato: 2016.03.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Grid Design AS, Sandakerveien 24 C, 0473 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Desserter 
  Klasse 30   Iskrem 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288122 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201600277 
(220) Inndato: 2016.01.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rexel Sverige AB, Box 103, SE-12523 ÄLVSJÖ, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Belysningsapparater og lysinstallasjoner; lamper for 
belysning; lysrør for belysning; elektriske radiatorer, 
varmekabler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 288123 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(300) Søknadsprioritet 2015.12.10, EM, 014898845 
(210) Søknadsnr.: 201600318 
(220) Inndato: 2016.01.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UMEUS ManCo ApS, Skodsborgvej 48 A Søllerød, DK-
2830 VIRUM, Danmark 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bistand vedrørende forretningsledelse- og 
administrasjon; forretningsmessig administrasjon av 
byggevirksomhet og boligbygging, herunder 
studentboliger; online-annonsering på datanettverk 
eller internett, opprettelse og styring av ventelister for 
andre til boliger, herunder studentboliger. 

  Klasse 36   Boligadministrasjon, herunder administrasjon av 
studentboliger, internat og ungdomsboliger; 
eiendomsadministrasjon og eiendomsforvaltning; 
boligutleie, herunder utleie av studentboliger, internat 
og ungdomsboliger; tilveiebringelse av 
boliginnkvartering, herunder innkvartering i 
studentboliger, internat og ungdomsboliger; finansielle 
tjenester ytt av eiendomsadministratorer, herunder 
utleie, vurdering og finansiering; utleie av kontorlokaler; 
informasjon om nevnte tjenesteytelser på en portal på 
et globalt datanettverk eller internett. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; oppføring av eiendommer; 
reparasjonsvirksomhet av bygninger samt rådgivning 
hertil; informasjon og rådgivning vedrørende bygging; 
prosjektstyring i relasjon til byggevirksomhet; 
tjenesteytelser innenfor byggeadministrasjon; 
byggevirksomhet i forbindelse med bygging av boliger, 
herunder bygging av studentboliger, internat og 
ungdomsboliger. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportsarrangementer og 
kulturelle arrangementer, drift av treningssentre, 
tilveiebringelse av fitness- og treningsutstyr, 
helsesentre [helse- og fitnesstrening]; arrangering av 
musikk-events, sports-events, underholdnings-events, 
utdannelsesmessige arrangementer, sosiale 
underholdningsarrangementer og live underholdning. 

  Klasse 42   Konsulentvirksomhet innenfor arkitektur og 
utarbeidelse av byggeplaner. 

  Klasse 43   Hoteller, hotelleiligheter, moteller, vandrerhjem og 
andre midlertidige innkvarteringer, herunder betjente 
leiligheter; hotelreservasjon og reservasjon av 
midlertidig innkvartering; midlertidig tilveiebringelse av 
lokaler for eventer, kontorer og møter; hotelcatering, 
barer, kaffebarer, kaféer og restauranter; 
tilveiebringelse av mat og drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Reg.nr.: 288124 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201516163 
(220) Inndato: 2015.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, B2 
Industry Street, MT-QRM300 QORMI, Malta 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288125 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201516164 
(220) Inndato: 2015.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, B2 
Industry Street, MT-QRM300 QORMI, Malta 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Software. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288126 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201602405 
(220) Inndato: 2016.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AddLife AB, Box 5112, SE-10243 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 IAM advokatbyrå AB, Västra Trädgårdsgatan 15, SE-
11153 STOCKHOLM, Sverige 

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

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; 
diagnostiske testsett.  

  Klasse 9   Analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; 
apparater og instrumenter for kjemi; 
fermentasjonsapparater [laboratorieutstyr]; 
kromatografiapparater til laboratoriebruk; membraner 
for vitenskapelige apparater; måleapparater, elektriske; 
måleinstrumenter; optiske apparater og instrumenter; 
senderapparater for elektroniske signaler; 
undersøkelsesapparater for næringsmidler; 
undervisningsapparater; 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, opptaksplater; kompaktdisker, 
DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer 
for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater.  

  Klasse 10   Analyseapparater for medisinsk bruk; kirurgiske, 
medisinske, odontologiske og veterinære apparater og 
instrumenter; kunstige lemmer, øyne og tenner; 
ortopediske artikler; suturmaterialer.  

  Klasse 35   Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; 
forskning relatert til bedrifter (som research, 
undersøkelser, markedsundersøkelser); 
konsulentbistand i forretningssaker; ledelse av 
refusjonsplaner for andre; outsourcing av administrative 
ledelsestjenester for bedrifter; rådgivning for 
forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; økonomisk planlegging. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; finansielle tjenester i 
forbindelse med selskapsavvikling; 
forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; forvaltning 
av formuer; kapitalinvesteringer; rådgivning i finansielle 
spørsmål.  

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288127 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201602406 
(220) Inndato: 2016.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AddLife AB, Box 5112, SE-10243 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 IAM advokatbyrå AB, Västra Trädgårdsgatan 15, SE-

11153 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; 
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diagnostiske testsett.  
  Klasse 9   Analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; 

apparater og instrumenter for kjemi; 
fermentasjonsapparater [laboratorieutstyr]; 
kromatografiapparater til laboratoriebruk; membraner 
for vitenskapelige apparater; måleapparater, elektriske; 
måleinstrumenter; optiske apparater og instrumenter; 
senderapparater for elektroniske signaler; 
undersøkelsesapparater for næringsmidler; 
undervisningsapparater; 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, opptaksplater; kompaktdisker, 
DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer 
for myntstyrte apparater; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater.  

  Klasse 10   Analyseapparater for medisinsk bruk; kirurgiske, 
medisinske, odontologiske og veterinære apparater og 
instrumenter; kunstige lemmer, øyne og tenner; 
ortopediske artikler; suturmaterialer.  

  Klasse 35   Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; 
forskning relatert til bedrifter (som research, 
undersøkelser, markedsundersøkelser); 
konsulentbistand i forretningssaker; ledelse av 
refusjonsplaner for andre; outsourcing av administrative 
ledelsestjenester for bedrifter; rådgivning for 
forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; økonomisk planlegging. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; finansielle tjenester i 
forbindelse med selskapsavvikling; 
forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; forvaltning 
av formuer; kapitalinvesteringer; rådgivning i finansielle 
spørsmål.  

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 288128 
(151) Reg.dato.: 2016.08.03 
(210) Søknadsnr.: 201606758 
(220) Inndato: 2016.06.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ingrid Jansen, Gyldenløves gate 45, 0260 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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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: 0586554 
(151) Int.reg.dato: 1992.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201603042 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MISSONI S.P.A., Via Luigi Rossi, 52, IT-21040 
SUMIRAGO (VARESE), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumes; essential oils for personal use; potpourris 

[fragrances]; sachets for perfuming linen; scented 
water; incense; oils for perfumes and scents; oils for 
toilet purposes; geraniol; air fragrancing preparations; 
antiperspirants [toiletries]; personal deodorants; 
ethereal essences; aromatics [essential oils]; bases for 
flower perfumes; extracts of flowers [perfumes]; shower 
gel; bubble bath; bath oils; bath pearls; non-medicated 
bath salts; skin cleansing cream; skin cleansing lotion; 
cleansing milk for toilet purposes; depilatory 
preparations; shaving balms; shaving cream; shaving 
soap; after-shave lotions; shaving preparations; nail 
care preparations; nail polish; lacquer-removing 
preparations; eye shadows; face powders; talcum 
powder; rouges; facial scrubs; face creams; body 
creams; body lotions; cosmetic preparations for 
slimming purposes; creams for cellulite reduction; 
cosmetic dyes; beauty masks; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; colorants for toilet 
purposes; cosmetic creams; cosmetic kits; cosmetic 
pencils; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics for animals; 
decorative transfers for cosmetic purposes; eyebrow 
cosmetics; eyebrow pencils; lipsticks; lotions for 
cosmetic purposes; make-up powder; make-up 
preparations; make-up removing preparations; 
mascara; pomades for cosmetic purposes; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; sunscreen 
preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; 
hair shampoos; shampoos for pets; colour-removing 
preparations; hair rinses; hair lighteners; hair 
conditioners; hair moisturisers; permanent wave 
preparations; hair mousse; hair dyes; hair lotions; hair 

spray; hair waving preparations; breath freshening 
sprays; non-medicated mouth washes; hair styling gels; 
emery; pumice stone; polishing preparations; laundry 
starch; laundry soap; stain removers; carpet shampoo; 
impregnated cloths for polishing; laundry bleaching 
preparations; cleaning preparations; scouring solutions; 
abrasives; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; degreasers other than for use in 
manufacturing processes; furbishing preparations; paint 
stripping preparations; rust removing preparations; 
shoe and boot cream; shoe polish; shoe wax; creams 
for leather; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery; 
essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0613216 
(151) Int.reg.dato: 1993.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201508412 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard de 
Mons, FR-59650 VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrike 

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

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices, shampoos for pets, 
sunscreen products, shaving soaps, depilatory waxes, 
depilatory preparations, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, make-up products, javelle water, floor 
waxes, waxes, scouring solutions. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), emergency (life-
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saving) and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images; magnetic recording media, 
phonograph records, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculators, computer equipment, computers, 
fire extinguishers; burglar alarms, alcoholmeters, 
scales, videotapes, barometers, directional compasses, 
spirit levels, movie cameras, bar code readers, audio 
and video compact discs, marine compasses, speed 
checking apparatus for vehicles, counterfeit coin 
detectors, smoke detectors, slides, projection 
apparatus and screens, dictating machines, flash bulbs, 
holograms, video games, peepholes for doors, 
binoculars, navigational instruments, gauges, 
pedometers, radar apparatus, sonars, sighting 
telescopes for firearms, clothing and gloves for 
protection against accidents, irradiation and fires, diving 
suits, buoys, lifebelts and lifejackets, swimming belts, 
floats for bathing and swimming, diving masks, 
earplugs for divers, bullet-proof vests, protective 
helmets, contact lenses, eyeglasses, eyeglass cases, 
magnets, magnetic cards, electric shoe-polishers, 
whistles, software programs, computer keyboards, 
electric batteries, facsimile machines, telephone 
apparatus, television apparatus, luminous signs, cases 
fitted with dissecting instruments, cartoon films, 
magnetic cards, electric cables and coils, mouth 
guards, electric irons. 

  Klasse 12   Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, bicycles, bicycle stands, inner tubes for 
pneumatic tires, tyres, pumps, saddles, bicycle spokes, 
tubular tyres, bells, chains, pedals, rims, bicycle 
brakes, mudguards, repair outfits for inner tubes, boats, 
caravans, safety belts for vehicle seats, safety seats for 
children for vehicles, prams, vehicle covers, seat 
covers for vehicles, luggage racks, bike racks, ski racks 
for vehicles, pushchairs, parachutes, ski lifts, 
windscreens, airships, anti-theft devices for vehicles, 
oars. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys not included in other 
classes; jewellery, timepieces and chronometric 
instruments, cuff links, tie pins, fancy keyrings, 
watchbands, sundials. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather, animal skins and hides, 
trunks and suitcases; umbrellas; parasols and walking 
sticks; whips and saddlery; rucksacks and alpenstocks, 
camping, beach, travelling and food bags, travelling 
sets, collars for animals, muzzles, saddles, saddle 
trees, fastenings for saddles, horse blankets, covers for 
horse-saddles, head-stalls, halters, nose bags, 
harnesses for animals, knee-pads for horses, walking 
stick seats, satchels, wallets, shoulder bags. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; beehives, 
honeycombs, display boards, fixed non-metallic towel 
dispensers, gun racks, playpens for babies, cradles, 
sleeping bags for camping, cushions, clothes pegs, 
mannequins, mattresses, lounge chairs, plastic 
decorations for foodstuffs, stuffed animals, shells 
stuffed animals, shells. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges, brushes (except paintbrushes); brush-making 
materials, cleaning materials, steelwool; unworked or 
semiworked glass (except building glass); glassware, 
chinaware and earthenware not included in other 
classes; aerosol dispensers, thermally insulated 
containers for food and beverages, bottle gourds, 
mess-tins, non-electric portable coolers, non-precious 
metal goblets, grills, kitchen utensils, fitted picnic 
baskets, litter trays for animals, combs for animals, 
sprinkling devices, gloves for household purposes, 
carpet sweepers, brooms, chamois leather for cleaning, 
shaving brushes, toothbrushes, toothpicks, corkscrews, 
bottle openers, metal boxes for dispensing paper 
towels, soap dispensers, sponges for household 
purposes, drying racks for washing, dustbins, insect 
traps, trouser presses, trouser presses, crumb trays. 

  Klasse 22   Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags not 

included in other classes, padding and stuffing 
materials (other than rubber or plastics), raw fibrous 
textile materials, fishing nets, hammocks. 

  Klasse 24   Fabrics and textile goods not included in other 
classes, bed blankets and table covers, adhesive fabric 
for application by heat, upholstery fabrics, bath sponge 
(except for clothing), billiard cloth, oilcloths 
(tablecloths), sleeping bags (sheeting), tissues for 
make-up removal, mosquito nets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.07.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0987007 
(151) Int.reg.dato: 2008.09.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.09.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201603045 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark contains a fanciful drawing of the 

Pegasus which, in a leap, is based on the last letter of 
the verbal and graphic inscription "ROMET", the 
drawing and inscription being placed in a frame with 
rounded corners, and the inscription which constitutes 
a fanciful name of the applicant being carried out in 
original capital letters inclined and having the same 
width of the line. 

(730) Innehaver: 
 ARKUS & ROMET GROUP Sp. z o.o., Podgrodzie 

32C, PL-39-200 DÇBICA, Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Bicycles, scooters, motor-bicycles, small motorbikes, 
motorcycles, quad motorbikes, go-karts, spare parts for 
bicycles, tyres for bicycles. 

  Klasse 37   Repairs of bicycles, scooters, motor-bicycles, small 
motorbikes, motorcycles, quad motorbikes, and go-
karts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Int.reg.nr: 1004533 
(151) Int.reg.dato: 2009.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.04.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2014.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201506816 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deus Ex Machina Motor Cycles Pty Ltd, 98-104 
Parramatta Road, AU-NSW2050 CAMPERDOWN, 
Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter; photographs, 

paintings and posters; books and magazines; decals; 
stationery; artists' materials; paint brushes; instructional 
and teaching material (except apparatus). 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; luggage; handbags; wallets; 
backpacks; umbrellas; parasols and walking sticks. 

  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1055811 
(151) Int.reg.dato: 2010.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2013.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201402056 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Freixenet SA, Apartado de Correos, no 1, Joan Sala, 2, 

ES-08770  SANT SAUDURNI D'ANOIA, BARCELONA, 
Spania 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1118140 
(151) Int.reg.dato: 2011.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201206525 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er et  tre-dimensjonal 
(730) Innehaver: 

 Lego Juris A/S, DK-7190 BILLUND, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices. 
  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
software; fire-extinguishing apparatus; magnets. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; key rings. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
book binding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' type; 
printing blocks. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included 
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes, lunch boxes, 
ice cube molds. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 26   Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 

hooks and eyes, pins and needles; zippers. 
  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting; wall hangings (non-

textile). 
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats. 
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  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail services relating 
to magnets, stationery, jewellery, watches, key rings, 
lunch boxes, bags, buttons, clothing, confectionery and 
other sweets. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. 

  Klasse 45   Legal services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1118141 
(151) Int.reg.dato: 2011.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201206526 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er et  tre-dimensjonal 
(730) Innehaver: 

 LEGO Juris A/S, Koldingvej 2, DK-7190 BILLUND, 
Danmark 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
software; fire-extinguishing apparatus; magnets. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; key fobs, key rings, key 
rings (non-metallic). 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 

materials, not included in other classes; printed matter; 
book binding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes). 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; school bags, 
backpacks, book bags, sport bags, wallets and 
handbags. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included 
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; lunch boxes, 
ice cube molds. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 26   Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 

hooks and eyes, pins and needles; zippers. 
  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting; wall hangings (non-

textile). 
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

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

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

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail services relating 
to magnets, stationery, jewellery, watches, key rings, 
lunch boxes, bags, buttons, clothing, confectionery and 
other sweets. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Int.reg.nr: 1157680 
(151) Int.reg.dato: 2013.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.03.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201603051 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MILAN CLASSIC, S.A, Aparadoras, 5, ES-02640 

ALMANSA (ALBACETE), Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, namely shirts, T-shirts, trousers, shorts, 
skirts, pullovers, sweaters, jackets, stoles, coats, 
anoraks, belts, ties, socks, underwear; footwear, 
namely, shoes, boots, slippers, sandals and sport 
shoes; headgear, namely, hats, caps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1164826 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201308032 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Erätukku OY, Takatie 6c, FI-90440 KEMPELE, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors; knives. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus; cameras; binoculars; GPS navigation 
devices; compasses; sunglasses. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather,  not included in 
other classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; sporting bags; backpacks; shoe 
bags. 

  Klasse 22   Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); padding 
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw 
fibrous textile materials. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, except bed covers and bed 
linen, not included in other classes. 

  Klasse 28   Gymnastic and sporting articles not included in other 
classes; decorations for Christmas trees; fishing 
equipment. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1199021 
(151) Int.reg.dato: 2014.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201404405 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.04.17 
(300) Søknadsprioritet: 2013.08.27, US, 86049678 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ISG Information Services Group Americas, Inc., 10055 
Grogan's Mill Road, Suite 200, US-TX77380 THE 
WOODLANDS, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business consulting services in the field of 

outsourcing. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1215349 
(151) Int.reg.dato: 2014.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.06.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201507772 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 André Skwortsow, Saffierlaan 55 A, NL-3523RB 
UTRECHT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Entertainment; sporting and cultural activities; 

arranging and conducting of sporting, musical and 
cultural events; arranging and conducting of 
congresses, seminars; organisation of trade fairs and 
exhibitions for cultural and educational purposes; 
developing and compiling teaching material and 
examinations; entertainment; providing of information in 
relation to leisure activities and entertainment; 
compiling and producing radio, television and 
audiovisual programmes; producing films and other 
audiovisual works; taking photographs and making 
photographic reports; publication of printed matter, 
whether or not in electronic or digital format; 
information and consultancy relating to all the aforesaid 
services; including the aforesaid services provided via 
the internet, cable network or other forms of data 
transfer. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Int.reg.nr: 1216275 
(151) Int.reg.dato: 2014.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201410629 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.09.18 
(300) Søknadsprioritet: 2014.01.09, DE, 

302014020315.4/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Audi AG, DE-85045 INGOLSTADT, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1229526 
(151) Int.reg.dato: 2014.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.07.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201507774 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Grimaldi Industri AB, Hovslagargatan 5B, SE-11148 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Helmets, cycle meters, speed indicators, sunglasses, 

cycle computer, parts and fittings for the 
aforementioned goods included in the class. 

  Klasse 10   Pulse meters for sporting purposes. 
  Klasse 12   Vehicles; bicycle bags (saddle bags); bicycles and 

prams (baby carriages); parts and fittings for bicycles 
and prams (baby carriages). 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments. 

  Klasse 18   Bags; parts and fittings for the aforementioned goods 
included in the class. 

  Klasse 25   Clothing and headgear; clothing, footwear and 
headgear for cycling. 

  Klasse 35   Advertising, including on-line advertising; business 
management; business administration; business 
advisory service relating to franchising services; 
administration of the business affairs of franchises; 
advice in the running of establishments as franchises; 
business advisory services relating to the 
establishment of franchises; business advice related to 
franchising; commercial information for consumers and 
arranging of contracts for the buying and selling of 
goods, for others, via the Internet; sales promotion (for 
others) and marketing; retail services, including retail 
services on-line and via electronic trade, relating to 
helmets, cycle meters, speed indicators, sunglasses, 
cycle computer, pulse meters for sporting purposes, 
vehicles, bicycle bags (saddle bags), bicycles and 
prams (baby carriages), bags, cookware, household or 
kitchen utensils and containers, glassware, porcelain 
and earthenware, clothing, footwear, headgear, 
clothing, footwear and headgear for cycling, gymnastic 
and sporting articles, stationary bicycles, exercise 
bicycles, machines and appliances for physical 
exercise, spinning bicycles (stationary), models of 
vehicles, protective paddings (part of sport suits), 
precious metals and their alloys and goods in precious 

metals or coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments; arrangement 
of trade fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1230548 
(151) Int.reg.dato: 2014.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.07.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201507776 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Grimaldi Industri AB, Hovslagargatan 5B, SE-11148 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Helmets, cycle meters, speed indicators, sunglasses, 
cycle computer, parts and fittings for the 
aforementioned goods included in the class. 

  Klasse 10   Pulse meters for sporting purposes. 
  Klasse 12   Vehicles; bicycle bags (saddle bags); bicycles and 

prams (baby carriages); parts and fittings for bicycles 
and prams (baby carriages). 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments. 

  Klasse 18   Bags; parts and fittings for the aforementioned goods 
included in the class. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; clothing, footwear and 
headgear for cycling. 

  Klasse 35   Advertising, including on-line advertising; business 
management; business administration; business 
advisory service relating to franchising services; 
administration of the business affairs of franchises; 
advice in the running of establishments as franchises; 
business advisory services relating to the 
establishment of franchises; business advice related to 
franchising; commercial information for consumers and 
arranging of contracts for the buying and selling of 
goods, for others, via the Internet; sales promotion (for 
others) and marketing; retail services, including retail 
services on-line and via electronic trade, relating to 
helmets, cycle meters, speed indicators, sunglasses, 
cycle computer, pulse meters for sporting purposes, 
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vehicles, bicycle bags (saddle bags), bicycles and 
prams (baby carriages), bags, cookware, household or 
kitchen utensils and containers, glassware, porcelain 
and earthenware, clothing, footwear, headgear, 
clothing, footwear and headgear for cycling, gymnastic 
and sporting articles, stationary bicycles, exercise 
bicycles, machines and appliances for physical 
exercise, spinning bicycles (stationary), models of 
vehicles, protective paddings (part of sport suits), 
precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments; arrangement 
of trade fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1238012 
(151) Int.reg.dato: 2014.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201502771 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.03.05 
(300) Søknadsprioritet: 2014.04.22, ES, 3508081 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CANYON.BASE RCSN SL, Av. Calo Petit, 1 - Cala 
d'Or, ES-07660 ILLES BALEARS (MALLORCA), 
Spania 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; clothing for cyclists, 
namely padded pants, padded shorts, padded shirts 
and padded elbow compression sleeves being part of 
an athletic garment; cyclists' clothing, namely jerseys, 
singlets, shorts and sweaters, knitwear, namely shirts 
and pants; cycling shoes; footwear for sports; sweaters; 
vests; caps (headwear); leggings (trousers); trousers; 
jackets (clothing); pullovers; T-shirts; shirts; bathing 
suits; bathing trunks; underclothing, also sweat-
absorbent underwear; socks, also sweat-absorbent 
socks; belts (clothing); gloves (clothing); scarves; collar 
protectors for clothing; headbands (clothing); pockets 
for clothing; rainwear, namely waterproof clothing for 
cycling. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.07.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1244730 
(151) Int.reg.dato: 2014.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201505221 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.04.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Baugrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH, 
Maybachstrasse 5, DE-88410 BAD WURZACH, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Installations for generating renewable thermal energy, 

installations for generating or using geothermal energy, 
installations for the treatment of renewable thermal 

energy, installations for processing geothermal energy, 
all the aforementioned goods for heating technology 
purposes; installations for generating heat using 
geothermal probes; apparatus for generating thermal 
energy, namely geothermal probes for using 
geothermal heat; heat pumps; heat exchangers, not 
parts of machines; heat regenerators; heat generating 
apparatus; air conditioning installations; heating 
apparatus with geothermal probes; refrigerating 
apparatus with geothermal probes; heating installations 
and air conditioning installations for buildings and real 
estate; geothermal probes; probe bases for geothermal 
probes for heating or refrigerating purposes; parts and 
accessories for geothermal probes; recirculation pumps 
being parts and accessories for heat generation 
installations or air conditioning installations, in particular 
recirculation pumps for use with geothermal probes; 
geothermal heating apparatus and geothermal heating 
equipment; coils being parts of heating installations; 
coils being parts of cooling installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.07.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1248075 
(151) Int.reg.dato: 2014.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201506265 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.05.28 
(300) Søknadsprioritet: 2014.09.11, IT, 

BS2014C000497 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MESA DI SALA GIACOMO & C. S.N.C., Via 

Dell'Artigianato, 35/37/39, IT-25039 TRAVAGLIATO 
(BS), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Alloys of common and precious metals for dental 

purposes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1248102 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201506268 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MUSE Electronics GmbH, Grünangergasse 1/18-2, AT-

1010 WIEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1251644 
(151) Int.reg.dato: 2015.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201507386 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.03.27, GB, 

UK00003101380 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 London Stock Exchange Plc, 10 Paternoster Square , 
GB-EC4M7LS LONDON, Storbritannia 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Printed matter; printed publications; printed books; 

printed booklets; printed handbooks; printed 
newsletters; printed catalogues; printed pamphlets; 
printed newspapers; printed magazines; printed 
periodicals; printed brochures; printed prospectuses; 
printed fact sheets; printed financial reports, booklets, 
newsletters and/or brochures; printed listings of 
financial investments and/or instruments; printed matter 
in the nature of an index based on the values of 
financial instruments and/or related metrics. 

  Klasse 35   Business information, analysis, research, consultancy 
and/or advisory services; commercial information, 
analysis, research, consultancy and/or advisory 
services; providing statistical information and/or 
analysis services in relation to business and/or 
commerce; preparing and compiling statistical and/or 
other models for the provision of business and/or 
commercial information and/or data; preparing, 
compiling, collecting, systemizing, managing, updating, 
analysing, processing, providing and/or quoting 
business, commercial and/or statistical information 
and/or data; database compilation and management; 
preparing, updating, analysing and providing business 
and commercial reports; providing the business 
administration for stock exchanges and/or securities 
exchanges trading in shares and/or financial 
instruments; publicity services for the promotion of a 
stock exchange and/or securities exchange and/or the 
trade in shares and/or financial instruments; forecasting 
in relation to business and/or commerce; economic 
forecasting and/or research services; information, 
consultancy and/or advisory services relating to any of 
the aforesaid services. 

  Klasse 36   Financial services; financial information, analysis, 
research, management, advisory, consultancy, 
evaluation and/or forecasting services; investment 
information, analysis, research, management, advisory, 
consultancy, evaluation and/or forecasting services; 
preparation and/or provision of financial information 
and/or indices; stock exchange and/or securities 
exchange quotation services; preparing, compiling, 
collecting, systemizing, managing, updating, analysing, 
processing, providing and/or quoting stock exchange 
prices and/or securities exchange prices and/or indices; 
preparing, compiling, updating and/or managing a stock 
exchange and/or securities exchange index; providing 
rules as to the makeup of a stock exchange and/or 
securities exchange index; preparing, compiling, 
collecting, systemizing, managing, updating, analysing, 
processing, providing and/or quoting financial, 
investment and/or monetary information and/or data; 
provision of financial products and/or instruments; 
trading of financial products and/or instruments; 
financial brokerage services; provision of information 
and/or data relating to investments, shares, stocks, 

bonds and/or financial instruments; preparing, 
updating, analysing and providing financial reports; 
trust, fiduciary and/or financial investment management 
services; providing online financial calculators; 
information, consultancy and/or advisory services 
relating to any of the aforesaid services. 

  Klasse 42   Information provided on-line from a computer 
database, computer networks and/or from the Internet; 
computer programming for the benefit of a stock 
exchange and/or securities exchange and/or the trade 
in shares and/or other financial instruments; computer 
assisted information research services; rental of 
computer software; providing online non-downloadable 
software in the business, financial and/or investment 
fields; information, consultancy and/or advisory 
services relating to any of the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.07.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1252435 
(151) Int.reg.dato: 2015.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201507495 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.18 
(300) Søknadsprioritet: 2014.10.14, EM, 013358486 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SITEK-Spikes GmbH & Co. KG, Sulgener Strasse 21-

23, DE-78733 AICHHALDEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Small items of metal hardware, in particular spacer 
discs for soil cultivation machines; hoof studs, 
horseshoe nails, hard metal studs; extrusions. 

  Klasse 7   Accessories for soil cultivation machines, in particular 
roughening tools, in particular star cutters, milling 
cutters, carbide cutters, sharpening wheels; saw teeth, 
in particular carbide saw teeth for chain saws or circular 
saw blades; roughening tools for tyres, in particular 
carbide gritted discs; accessories for machines for 
processing metal, wood and plastics. 

  Klasse 12   Spikes for tires [tyres]. 
  Klasse 25   Non-slipping devices for boots, in particular studs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Int.reg.nr: 1254227 
(151) Int.reg.dato: 2015.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201508045 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bestair OÜ, Pärnu Mnt 141, EE-11314 TALLINN, 
Estland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; business management; office functions, 
sales promotion; business consultancy; commercial or 
industrial management assistance; organisation of 
exhibitions for commercial or advertising purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1254641 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201508277 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Breitling SA, Schlachthausstrasse 2, CH-2540 

GRENCHEN, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic recording media, sound 
recording disks; calculating machines, equipment for 
data processing and computers; computer software; 
portable computer hardware (smart watches). 

  Klasse 14   Jewelry, timepieces and chronometric instruments, 
time measuring instruments; electronic watches with 
additional functions (smart watches). 

  Klasse 18   Leather and imitation leather; animal skins; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; suitcases, traveling bags, 
sports bags, attaché cases, briefcases (leather goods).

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1273095 
(151) Int.reg.dato: 2015.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201514091 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Haribo GmbH & Co KG, Hans-Riegel-Strasse 1, DE-
53129  BONN, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Sugar confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1276673 
(151) Int.reg.dato: 2015.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201515222 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.16, EM, 013745005 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Mojang Synergies AB, Maria Skolgata 83, BV, SE-

11853 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; adhesives for affixing false eyelashes; after-
shave lotions; air fragrancing preparations; 
antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; bath 
salts, not for medical purposes; cosmetic creams; 
cosmetic dyes; cosmetic kits; cosmetic pencils; 
cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations 
for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetics; eau de Cologne; emery; false eyelashes; 
false nails; hair lotions; hair spray; make-up; make-up 
powder; nail art stickers; nail care preparations; nail 
polish; perfumes; shampoos; shampoos for pets; 
shaving preparations; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; sunscreen preparations; toiletries. 

  Klasse 9   Computer software; computer and video games 
software; interactive entertainment software; electronic 
publications; discs, tapes, cartridges, CD-ROMs, DVDs 
and other magnetic, electronic or optical media, all 
bearing audio visual content from computer and video 
games; digital games (software); computer peripherals; 
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computer software for gathering, processing, 
monitoring analysing, managing and reporting 
information concerning online, internet and web site 
activity, namely usage and performance of software, 
applications, computer and video games, websites, 
virtual worlds and audio visual content; publications in 
electronic form supplied on-line from a database or 
from facilities provided on the Internet or other 
networks (including websites); electronic notice boards; 
telephones, communications and telecommunications 
apparatus; mobile telephone games (software); mobile 
telephone fascias and covers; electronic publications, 
downloadable; films and programmes prepared for 
television; refrigerator magnets; instructional and 
teaching apparatus and instruments; sunglasses; 
redeemable vouchers and prepared cards, 
magnetically encoded. 

  Klasse 14   Jewellery; precious stones and precious metals; 
badges of precious metals; bracelets; bracelets made 
of metal; bracelets made of leather; tie clips; key rings; 
pendants; horological and chronometric instruments 
including watches and clocks; wrist watch bands; 
clocks. 

  Klasse 16   Printed matter, paper, cardboard; printed pages 
downloaded from the Internet; printed publications; 
books; annuals; publications; comics; magazines; 
printed redeemable vouchers and pre-paid cards, not 
magnetically encoded, newsletters; albums; journals; 
catalogues; manuals; posters; stationery; labels; 
address books; instructional and teaching materials 
(except apparatus); photographs; prints; calendars; 
pens; pencils; pencil toppers; paper tags; gift wrap 
cards; wrapping paper; note pads; decorative paper 
items; paper party decorations; greetings cards; 
stickers and sticker albums; plastic materials for 
packaging; beer mats; covers for chequebooks and 
passports; pictures; cardboard cake boxes; paper cake 
decorations. 

  Klasse 18   Bags; handbags; purses; wallets; shopping bags; 
sports bags; tote bags; school bags; travelling bags; 
backpacks; rucksacks; umbrellas; briefcases; key 
cases. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; 
chinaware; glassware; porcelain, pottery and 
earthenware; comb cases and combs; sponges (not for 
surgical use); glasses; mugs; money boxes; tooth 
brushes; baskets for domestic use; containers for 
beverages; bottle openers; bottles; statuettes, figurines 
and models of porcelain, terracotta, glass, china or 
earthenware; dishes; fitted vanity cases; soap boxes 
and holders; piggy banks; pots; drinking vessels and 
flasks; paper plates; tea pots; egg cups; ice cube 
moulds; candy boxes; coasters; cork screws and 
coolers; crockery; cups; tableware. 

  Klasse 25   Articles of clothing; footwear and headgear; t-shirts; 
shirts; sweatshirts; neckwear; belts; scarves; gloves; 
sweat bands for wrists; camisoles; pullovers; knitwear; 
skirts; dresses; trousers; shorts; coats; jackets; 
pyjamas; undergarments; underwear; belts; scarves; 
gloves; neckties; socks; blouses; swimsuits; caps; hats; 
baseball caps; apparel parts and fittings for all the 
aforesaid. 

  Klasse 26   Armbands, buttons, brooches, buckles and ornaments 
for personal wear; badges for personal wear; hair 
bands; clasps for clothing; hair clips; hair clasps; hair 
accessories; laces for footwear; wigs. 

  Klasse 28   Electronic games apparatus; board games; electronic 
game machines; game equipment sold as a unit for 
playing card games; electronic hand-held game units; 
game equipment sold as a unit for playing aboard 
game, a card game; stand-alone video output games 
machines; playing cards; card games; three 
dimensional puzzles; balloons; plush toys; soft toys; 
inflatable toys; dolls; action figures; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
decorations for christmas trees. 

  Klasse 35   Online retail store services via the internet featuring 
downloadable computer video games, motion pictures 
and music; retail sales of software, computer and video 

games, motion pictures and music; retail store services 
provided by communications networks and on-line retail 
store services on a local and/or global computer and/or 
telecommunications networks featuring a wide variety 
of products namely computer and video games, 
computer software, books, retail store services 
provided by communications networks and on-line retail 
store services on a local and/or global computer and/or 
telecommunications networks featuring a wide variety 
of products namely clothing; retail store services 
provided by communications networks and on-line retail 
store services on a local and/or global computer and/or 
telecommunications networks featuring a wide variety 
of products namely, homewares, namely, mugs, 
tablewear, bedding; retail store services provided by 
communications networks and on-line retail store 
services on a local and/or global computer and/or 
telecommunications networks featuring a wide variety 
of products namely, virtual goods (games), clothing for 
virtual characters and educational materials; online 
retail store services provided by communications 
networks connected with video content, computer 
software; online retail store services provided by 
communications networks connected with cards, music, 
games, software; online retail store services provided 
by communications networks connected with clothing, 
footwear, headgear; online retail store services 
provided by communications networks connected with 
toys, printed matter, paper goods, magazines, books; 
online retail store services provided by communications 
networks connected with jewellery; online retail store 
services provided by communications networks 
connected with mugs, bags, games, toys, playthings; 
online retail store services provided by communications 
networks connected with entertainment products, 
namely, games, playthings; online retail store services 
provided by communications networks connected with 
educational products, namely books; advertising, 
marketing and promotion services; sale and rental of 
advertising space. 

  Klasse 38   Providing online access to computer networks, 
computer databases, the Internet, on-line bulletin 
boards, virtual worlds, servers, virtual worlds including 
user generated characters, and libraries of text, 
graphics and audio-visual and multimedia information 
and entertainment; providing on-line electronic bulletin 
board services and chat rooms; providing an on-line 
forum for discussing computer games; transmission of 
information via local and/or global computer and/or 
telecommunication networks; providing access to 
remote data storage and servers; providing access to 
advertising, news, information, video, text and other 
multimedia content, via local and/or global computer 
and/or telecommunications networks; receipt and/or 
delivery of messages, documents and other data by 
electronic transmission; providing on-line chat room for 
transmission of messages among computer users 
concerning topics; provision of information relating to 
communications; providing voice over Internet protocol 
(VOIP) peer-to-peer communications, electronic 
transmission of data and documents over computer 
terminals and instant messaging services; provision 
access to a website or interactive community for users 
to share personal news, data, information, content, 
photos, audio and video, interests, activities and 
opinions and / or to receive feedback others. 

  Klasse 41   Entertainment and education services, in the form of 
electronic, computer and video games provided by 
means of the Internet; organising of games; providing 
entertainment information in the nature of customised 
web pages featuring game player information, including 
players' gamertags and game preferences; arranging 
entertainment services in the form of television 
programmes, radio, cable, satellite and Internet 
programmes about computer and video games; 
information relating to entertainment or education, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or by communications satellite, microwave or 
other electronic, digital or analogue media; publishing; 
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organisation, production and presentation of events for 
educational, cultural or entertainment purposes, 
namely, organising and conducting computer game 
competitions, exhibitions, shows, live performances, 
and educational convention. 

  Klasse 42   Computer services, namely, computer programming 
services; advisory and consultancy services relating to 
computer software and computer software 
development, design, maintenance, consultancy, 
programming, engineering, research and writing; 
creation of computer graphics; computer game design; 
social network software and virtual worlds software 
development, hosting and management; data storage 
services; advisory and consultancy services relating to 
computer and video games software; technical 
information, advisory and consultancy services relating 
to use of computer software applications, computer and 
video games, websites and audio visual content; 
technical information, advisory and consultancy 
services relating to use of computer software 
applications, computer and video, games, websites and 
audio visual content. 

  Klasse 45   Providing social networking services via a websites. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1281546 
(151) Int.reg.dato: 2015.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201516748 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.31 
(300) Søknadsprioritet: 2015.05.21, AT, AM 

51345/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WH Immobilien GmbH, Salzstr. 6, AT-6170 ZIRL, 

Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cleaning preparations, bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, polishing 
and scouring preparations; soaps; perfumery, essential 
oils and essences, cosmetics, bath preparations, not 
for medical purposes. 

  Klasse 5   Disinfectants for hygienic purposes; deodorants, not 
for personal use. 

  Klasse 7   Electric cleaning machines and apparatus, in 
particular vacuum cleaner installations for cleaning 
purposes and vacuum cleaners, and parts therefor, not 
included in other classes. 

  Klasse 9   Electronic dosing devices for washing and cleaning 
preparations. 

  Klasse 12   Transport trolleys for cleaning materials and cleaning 
equipment. 

  Klasse 16   Garbage bags (of paper or of plastics). 
  Klasse 21   Cleaning instruments (hand operated), in particular 

mops, rags for cleaning; dusters, feather-dusters and 
carpet sweepers; pails, in particular dustbins. 

  Klasse 42   Technical consultancy with regard to cleaning 
methods; conducting analysis services for determining 
contamination, types of contamination, cleaning 
methods; conducting analysis services for determining 
composition of materials; preparing technical surveys 
and advisory services with regard to hygiene and 
cleaning. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1281547 
(151) Int.reg.dato: 2015.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201516749 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.31 
(300) Søknadsprioritet: 2015.05.21, AT, AM 

51346/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WH Immobilien GmbH, Salzstr. 6, AT-6170 ZIRL, 

Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cleaning preparations, bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, polishing 
and scouring preparations; soaps; perfumery, essential 
oils and essences, cosmetics, bath preparations, not 
for medical purposes. 

  Klasse 5   Disinfectants for hygienic purposes; deodorants, not 
for personal use. 

  Klasse 7   Electric cleaning machines and apparatus, in 
particular vacuum cleaner installations for cleaning 
purposes and vacuum cleaners, and parts therefor, not 
included in other classes. 

  Klasse 9   Electronic dosing devices for washing and cleaning 
preparations. 

  Klasse 12   Transport trolleys for cleaning materials and cleaning 
equipment. 

  Klasse 16   Garbage bags (of paper or of plastics). 
  Klasse 21   Cleaning instruments (hand operated), in particular 

mops, rags for cleaning; dusters, feather-dusters and 
carpet sweepers; pails, in particular dustbins. 

  Klasse 42   Technical consultancy with regard to cleaning 
methods; conducting analysis services for determining 
contamination, types of contamination, cleaning 
methods; conducting analysis services for determining 
composition of materials; preparing technical surveys 
and advisory services with regard to hygiene and 
cleaning. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1283931 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201600701 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.21 
(300) Søknadsprioritet: 2015.05.25, FR, 15 4 183 189 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'Oreal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 

salts for non-medical use; toilet soaps; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning 
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up 
products; shampoos; shaving foams, gels and soaps; 
after-shave lotions and creams. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1286345 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201601444 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 IVY & OAK GmbH, Auguststr. 62, DE-10117 BERLIN, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Sunglasses; spectacle frames; spectacle frames 
made of plastic; spectacle frames made of a 
combination of metal and plastics; spectacle frames 
made of metal; eyewear pouches; spectacle cases. 

  Klasse 14   Jewellery and ornaments; time instruments; 
wristwatches; chronographs [watches]; watches; parts 
for watches; watch straps. 

  Klasse 18   Luggage; trunks and suitcases; bags; portfolio cases 
[briefcases]; handbags; bags for sports; wallets; 
purses; credit-card holders; holders in the nature of 
cases for keys; vanity cases; cosmetic purses; 
backpacks. 

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear; waist belts. 
  Klasse 35   Retail services in relation to clothing; retail services in 

relation to bags; retail services in relation to headgear; 
retail services in relation to footwear; retail services in 
relation to time instruments; retail services in relation to 
jewellery; online retail store services relating to 
clothing; wholesale services in relation to luggage; 

wholesale services in relation to bags; wholesale 
services in relation to jewellery; wholesale services in 
relation to footwear; wholesale services in relation to 
headgear; wholesale services in relation to clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1290354 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201602911 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.16, DE, 30 2015 012 

389.7/39 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, DE-30625 
HANNOVER, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; transport 

of persons and goods, in particular by road, rail, sea 
and air; river transport; porter services; transport of 
money and valuables; transportation logistics; 
organization, booking and arrangement of travels, 
excursions and cruises; arrangement of transport 
services; rental of diving suits; organization, booking 
and arrangement of excursions, day trips and 
sightseeing tours; sightseeing [tourism]; travel 
consultancy and escorting of travellers; rental, booking 
and providing of aircraft; rental, booking and providing 
of ships, in particular rowing and motor boats, sailing 
vessels and canoes; rental, booking and providing of 
motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; 
organization of trips, holidays and sightseeing tours; 
travel agency services, in particular, consultancy and 
booking services for travel, providing information about 
travel, arrangement of transport services and travel; 
travel reservation; transport reservation; providing 
information about travel, via the Internet, in particular 
about reservation and booking in the tourism and 
business travel sector (online travel agencies); delivery, 
dispatching and distribution of newspapers and 
magazines; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines regarding travels, including 
business travel and in the field of transport logistics; 
transport and storage; tracking of passenger or freight 
vehicles using computers or global-positioning systems 
(GPS); traffic information. 

  Klasse 41   Basic and advanced training as well as education 
information; instructional services, in particular 
correspondence courses and language training; 
entertainment; film production, other than advertising 
film production; DVD and CD-ROM film production; 
production of radio and television programs; rental of 
films and videos; presentation of films and videos; 
theatrical booking agencies; musical performances; 
circus performances; public entertainment; theatrical 
performances; arranging and conducting of concerts; 
ticket agency services [entertainment]; organization 
and providing of an after school children's 
entertainment centre featuring educational 
entertainment; organization of holidays; physical 
education services and provision of courses of 
instruction in languages; fitness club services, training 
club and fitness club services; providing nursery 
schools, cinema facilities; discotheque services, 
providing museum facilities [presentation, exhibitions], 
amusement arcades; sport camp services; amusement 
park services; providing golf courses, tennis courts, 
riding facilities and sports facilities; rental of skin diving 
equipment; organization of sports competitions; 
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organization of cultural and sporting events; arranging 
of cultural and sporting events; reservation services for 
sporting, scientific and cultural events; game services 
provided on-line [from a computer network]; rental of 
recorded data carriers (films, music, games), projector 
apparatus and the accessories thereof; rental of 
newspapers and magazines; writing of texts, other than 
publicity texts; publication of printed matter also in the 
form of electronic media including CD-ROMs, other 
than publicity texts, in particular books, magazines and 
newspapers; publication of printed matter in electronic 
form, except for publicity purposes, in particular 
magazines and newspapers, including in the Internet; 
publication of texts, except publicity texts, in particular 
of books, magazines and newspapers, including in the 
Internet; organization of exhibitions for cultural and 
teaching purposes; entertainment and educational 
services provided by recreation and amusement parks; 
services of an interpreter; services of a translator; 
photography; radio entertainment; television 
entertainment; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of education, training 
and further training, and entertainment; consultation 
provided by telephone call centres and hotlines in the 
field of reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; information about entertainment events, 
in particular provided via online networks and the 
Internet; modelling for artists. 

  Klasse 43   Providing temporary accommodation; providing of 
food and drinks for guests; accommodation bureau 
services; providing and rental of holiday homes, holiday 
flats and apartments; providing room reservation and 
hotel reservation services; providing hotel and motel 
services; catering; services of boarding houses; rental 
of meeting rooms; bar services; providing of food and 
drinks for guests in restaurants; providing food and 
drinks in Internet cafés; consultation provided by 
telephone call centres and hotlines in the field of 
accommodation services, providing and rental of 
holiday homes, room reservation services and hotel 
reservation as well as accommodation and catering for 
guests. 

  Klasse 44   Medical services; hygienic and beauty care for human 
beings; health and beauty care services provided by 
saunas, beauty salons, sanatoriums, hairdressing 
salons and massage parlours; nursing, medical; public 
baths for hygiene purposes; Turkish baths; organisation 
of therapy for health purposes; medical assistance 
services; convalescent homes; flower arranging; 
manicuring; massage; hospices; physiotherapy; nursing 
homes; animal grooming; dentistry; arrangement of 
wellness and beauty care services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1290386 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201602918 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CONTEC FOODS S.R.L., Jud. Ilfov, Sos. Bucuresti-

Urziceni No. 89, RO- AFUMATI, Romania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1290392 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201602919 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.15, TR, 2015/83452 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the wording ETI, POP, and KEK 

written in red with white and black outlining to the 
bottom right of a white Hittite sun symbol, which are on 
a brown background with cinnamon and orange shade 
with white stars; and the wording GOA which is 
relatively bigger than the wording ETI, POP and KEK. 

(730) Innehaver: 
 ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 

Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde, TR- ESKISEHIR, 
Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Biscuits, chocolates, pastries, crackers, wafers, 

cakes, tarts, bakery desserts, desserts based on flour 
and chocolate, mousse desserts, ice desserts, ice 
cream, edible ices. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Int.reg.nr: 1290912 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201603010 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.20, GB, 

UK00003129788 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Regatta Ltd, Risol House, Mercury Way, Dumplington, 
Urmston, GB-M417RR MANCHESTER, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Textile and textile goods not included in other classes; 

fabrics for textile use and non-woven textile fabrics 
(including flags, banners, handkerchiefs); laminated 
fabrics; waterproof fabrics; breathable waterproof 
fabrics; fleece fabrics; waterproofed textile piece goods; 
water vapour permeable textiles; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; textile used as lining for 
clothing. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; articles of clothing, 
footwear and headgear for use in sporting and outdoor 
pursuits; gloves [clothing]; mittens; scarves; gaiters, 
namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle gaiters; 
socks; leggings [leg warmers]; leggings [trousers]; 
tights; underclothing; sweat-absorbent underclothing 
[underwear]; underwear; thermal underwear; vests; 
sleepwear; jackets [clothing]; jacket hoods; jerseys 
[clothing]; sports jerseys; jumpers; pullovers; body 
warmers; gilets; fleeces; knitwear; shirts; short-sleeve 
shirts; sweaters; t-shirts; polo-shirts; tank-tops; 
leisurewear; tracksuits; skirts; trousers; pants; shorts; 
skorts; dresses; swimwear; outerwear, namely, shells, 
rain jackets, rain pants; waterproof clothing; waterproof 
jackets; overtrousers; coats; overcoats; raincoats; 
anoraks; parkas; ponchos; windcheaters; ski wear 
namely, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, bib 
overalls, bib pants, ski pants, ski hats, ski gloves; 
snowboard wear namely, snowboard jackets, 
snowboard trousers, snow suits; clothing for cyclists 
namely, cycle jerseys, cycle t-shirts, cycle jackets, cycle 
shorts, cycle bibs, cycle trousers, cycle leggings 
[trousers], waterproof clothing for cyclists, windproof 
clothing for cyclists, cycle gloves, cycle mitts; belts 
[clothing]; money belts (not of precious metal); leisure 
footwear; shoes; sandals; flip flops; athletic shoes; 
sneakers; trail shoes; boots; snow boots; ski and 
snowboard boots and shoes and parts thereof; cycle 
shoes; lace boots; galoshes; hiking shoes and boots; 
climbing shoes and boots; wellingtons; inner soles; 
hats; caps [headwear]; headbands [clothing]; earbands; 
bandanas; ear muffs [clothing]; balaclavas; mufflers; 
beanies; knitted caps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1290920 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201603012 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.24, CH, 678987 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Leclanché SA, Avenue des Sports 42, CH-1400 

YVERDON-LES-BAINS, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, electronic apparatus and instruments 
included in this class, measuring apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, regulating or controlling 
electricity; apparatus and instruments for accumulating 
electricity; electric batteries and dry batteries, dry 
battery elements and batteries, electrochemical cells 
and batteries, accumulators, capacitors; chargers for 
electric batteries; battery testing apparatus; direct 
current and alternating current adapters; electric and 
electronic apparatus for testing, using, measuring or 
switching of electricity from a power grid or from 
batteries; components, spare parts and accessories 
included in this class for all the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Lighting apparatus; electric lamps, flashlights, portable 
lamps, emergency lamps, portable lighting apparatus, 
electric torches; portable housings for lighting; light 
bulbs; components, spare parts and accessories 
included in this class for all the aforesaid goods. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; bringing together for the benefit of 
others of various goods (excluding their transport) 
enabling consumers to conveniently view and purchase 
these goods. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1290921 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201603013 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.24, CH, 678990 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Leclanché S.A., Avenue des Sports 42, CH-1400 

YVERDON-LES-BAINS, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, electronic apparatus and instruments 
included in this class, measuring apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, regulating or controlling 
electricity; apparatus and instruments for accumulating 
electricity; electric batteries and dry batteries, dry 
battery elements and batteries, electrochemical cells 
and batteries, accumulators, capacitors; chargers for 
electric batteries; battery testing apparatus; direct 
current and alternating current adapters; electric and 
electronic apparatus for testing, using, measuring or 
switching of electricity from a power grid or from 
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batteries; components, spare parts and accessories 
included in this class for all the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Lighting apparatus; electric lamps, flashlights, portable 
lamps, emergency lamps, portable lighting apparatus, 
electric torches; portable housings for lighting; light 
bulbs; components, spare parts and accessories 
included in this class for all the aforesaid goods. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; bringing together for the benefit of 
others of various goods (excluding their transport) 
enabling consumers to conveniently view and purchase 
these goods. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1291009 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201603028 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.04.07, BX, 1308138 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allpa BV, Kerkenbos 10-15, NL-6546BB NIJMEGEN, 
Nederland 

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

laundry; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soap; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

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

  Klasse 6   Metal building materials; transportable buildings of 
metal; metal materials for railways; non-electric metal 
cables and wires; locksmith's products and 
ironmongery; metal pipes; safes; ores; pipes and tubes 
of metal; metal swivel and twist and connectors - 
fittings and flanges; metal folding stairs, platforms and 
gangways; anchors, metal chains for boats; non-
electric metal cables and wires. 

  Klasse 7   Boat motors and components therefor; motors (except 
for land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); machines for 
water transport; engines include parts (except engines 
for land vehicles); generators; clutches, transmission 
components (except for land vehicles); pumps 
(included in this class); components for ships and 
yachts, not included in other classes, such as propeller 
shaft, bearings, glands, couplers, greasing devices. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, measuring, signaling and life-
saving apparatus and instruments; diving equipment 
and - instruments; protective clothing for diving, 
including undergarments for divers; diving suits; 
lifejackets; inflatable vests and jackets for diving; 
protective headgear for sports; protective boots; diver 
gloves and mittens; goggles; nose clips and protective 
earplugs for diving and water sports; weights for diving; 
underwater telephone for divers; compasses; depth 
gauges. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by water including 
ships, boats, canoes, pedal boats, water scooters and 
jet skis; parts and accessories for boats (not included in 
other classes), including deck equipment, oars, boat 

hooks, cleats and bollards, deck fittings, mast fittings, 
chain plates, tillers, deck accessories (boat), 
construction material, schoot- and anchor winches, 
wipers, steering wheels; fender. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; semi-
finished plastic products; packing, stopping and 
insulating materials; non-metallic flexible pipes. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; wooden mosquito 
nets and bathing stairs (movable); flexible tanks, water 
tanks and fuel tanks (not of metal or rubber), including 
the cover and filler caps, deck chairs. 

  Klasse 21   Utensils and containers for household or kitchen (not 
of precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); materials for 
the brush manufacturing; cleaning material; steel wool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes. 

  Klasse 22   Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks and 
bags (not included in other classes); material to fill 
cushions (except of rubber or plastic); raw fibrous 
textile materials. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 

  Klasse 25   Sportswear, namely wetsuits, drysuits and waders; 
boots, gloves, mittens and hats mainly made of 
neoprene for sports purposes; belts. 

  Klasse 28   Aquatics, not included in other classes, namely 
flippers and fins, snorkels, surfboards, knee boards, 
wakeboards (being a kind of wide mono water skiing), 
water skis, tubes, fun tubes, ski lines and their parts. 

  Klasse 35   Advertising and business management; retail services 
in the field of water sports equipment and vessels; 
trade information relating to water sports, water sports 
and vessels; organization of fairs and exhibitions for 
commercial purposes; the aforesaid services whether 
or not via the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1291010 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201603029 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 "NIBE-BIAWAR" Sp. z o.o., Aleja Jana Pawla II 57, PL-
PL-15-703 BIALYSTOK, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Boilers for use in heating systems and parts and 

fittings therefor; pellet boilers; pellet burners; pellet 
containers and feeders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Int.reg.nr: 1291043 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201603033 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The logo consists of the word "JAMAS" in a fantasy 

font. 
(730) Innehaver: 

 MELVILLE SRL, Via Giuseppe Rivani, 89, IT-40138 
BOLOGNA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Pajamas (am.); nightwear; nightgowns; clothing. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1291044 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201603034 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.05.13, IT, 

FI2015C000653 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guccio Gucci SpA, Via Tornabuoni 73/R, IT-50123  
FIRENZE, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 

trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags; 
shoulder bags; handbags; Boston bags; waist packs; 
sling bags for carrying infants; shopping bags; duffle 
bags; tote bags; evening handbags; clutch bags; 
wallets; purses; leather credit card cases and holders; 
business card cases; travelling cases of leather; shoe 
bags for travel; briefcases; attaché cases; pouches of 
leather; carrying cases made of leather; school bags 
and satchels; suitcases; sports bags; bags and holdalls 
for sports clothing; key cases made of leather; 
backpacks; rucksacks; carry-on bags; vanity cases sold 
empty; shaving bags sold empty; beach bags. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1291066 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201603036 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.01, JP, 2015-084241 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 Yoichi 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Yoichi 
(730) Innehaver: 

 THE NIKKA WHISKY DISTILLING CO., LTD., 4-31, 
Minami-Aoyama 5 chome, Minato-ku, JP-107-8616 
TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Whisky. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1291077 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201603037 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trijicon, Inc., 49385 Shafer Avenue, US-MI48393 
WIXOM, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical lens sights. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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(111) Int.reg.nr: 1291080 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201603038 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.23, BX, 1314462 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Transavia Airlines C.V., Piet Guilonardweg 15, NL-
1117EE SCHIPHOL, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic, magnetic and optical recording carriers of 

images, sound and data; encoded information media, 
also in the form of cards. 

  Klasse 35   Marketing for the purpose of connecting people 
wanting to rent a car with car rental companies; 
marketing for the purpose connecting people wanting a 
hotel with hotels; sales promotion; administrative 
services; business management; administrative 
services. 

  Klasse 36   Insurance, including travel insurance, financial 
insurance; financial services relating to the rental of 
airplanes. 

  Klasse 39   Transport services; transport by road, rail, sea and air 
of people and goods; packaging and storage of goods; 
rental of vehicles and aircraft, including via the Internet; 
booking of flights, including via the internet; information 
relating to travel, including via the Internet; consulting 
and information regarding the aforesaid services, 
including via the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1291092 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201603039 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ragnar Events, LLC, 12 S, 400 W, Suite 200, US-
UT84101 SALT LAKE CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 

footwear, hats and caps, athletic uniforms. 
  Klasse 41   Entertainment in the nature of relay races; organizing 

and conducting, administering, regulating and 
governing athletic programs and activities; 
entertainment services, namely, participation in a relay 
race event; organizing community sporting events; 
organizing sporting events, namely, relay races. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1291104 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201603040 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shipman Associates, Inc., 2184 Sutter St #303, US-
CA94115 SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Blush; cosmetics; lip gloss. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.08.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.08.08 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
 

(111) Reg.nr.: 1280843 
(210) Søknadsnr.: 201516492 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission and 

reproduction of sound or images; electronic payment 
processing apparatus, apparatus for processing 
cashless payment transactions; magnetic recording 
media, sound recording disks; compact disks, DVDs 
and other digital recording media; apparatus enabling 
the playing of compressed sound files (MP3); 
calculating machines and data processing equipment, 
software; game software for mobile telephones, for 
computers and for digital personal stereos; electronic 
game software for mobile telephones, for computers 
and for digital personal stereos; computers, portable 
computers, handheld computers, mobile computers, 
personal computers, wrist computers, electronic tablets 
and mobile and computer devices, digital personal 
stereos, mobile telephones and new-generation mobile 
telephones incorporating greater functionality 
(smartphones); telecommunication apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission, 
reproduction of sound or images, particularly mobile 
telephones and new-generation mobile telephones 
incorporating greater functionality (smartphones); 
handheld electronic apparatus for accessing the 
Internet and sending, receiving, recording and storing 
of short messages, electronic messages, telephone 
calls, faxes, video-conferences, images, sound, music, 
text and other digital data; handheld electronic 
apparatus for wireless receiving, storing and 
transmitting of data or messages; handheld electronic 
apparatus for monitoring and organizing personal 
information; handheld electronic apparatus for global 
positioning [GPS] and displaying maps and transport 
information; handheld electronic devices for detecting, 
monitoring, storing, surveillance and transmitting data 
relating to the user activity, namely position, itinerary, 
distance traveled, heart rate; covers for computers, 
portable and mobile telephones; optical apparatus and 
instruments, particularly spectacles, sunglasses, 
magnifying glasses; cases for spectacles, sunglasses 
and magnifying glasses; batteries for electronic 
apparatus and computers, batteries for timepieces and 
chronometric instruments. 

(730) Innehaver: 
 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd), Jakob-

Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits 
 Innsiger: 
 Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 

CUPERTINO, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.08.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1279547 
(210) Søknadsnr.: 201516065 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

STI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 8   Cutlery; side arms; all the aforesaid goods included in 
this class. 

  Klasse 13   Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks, all the aforesaid goods included in this class.

  Klasse 28   Games; toy products; equipment and spare parts for 
toy products; model weapons, ammunition and 
projectiles for toy pistol and rifles; toy pistols; toy guns; 
toy weapons; paintballs [projectiles]; paintball guns; 
sporting articles and equipment; paintball guns [sports 
apparatus]; paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus]; targets; protective paddings [parts 
of sports suits]; protective paddings for sports; archery 
targets. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; clerical services; all the aforesaid 
services in relation to side arms, firearms, ammunition, 
projectiles, explosives and fireworks, fencing weapons, 
games, toy products, equipment and spare parts for toy 
products, model weapons, ammunition and projectiles 
for toy pistol and rifles, toy pistols, toy guns, toy 
weapons, paintballs [projectiles], paintball guns, 
sporting articles and equipment, paintball guns [sports 
apparatus], paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus], targets, protective paddings [parts 
of sports suits], protective paddings for sports, archery 
targets. 

(730) Innehaver: 
 Karl Prommersberger, Marktplatz 1, DE-86556 

KÜHBACH, Tyskland 
 Innsiger: 
 STI International LLC, 114 Halmar Cove, US-

TX78628 GEORGETOWN, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.07.28 
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(111) Reg.nr.: 1279757 
(210) Søknadsnr.: 201516110 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.05.02 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods made of 

these materials or coated therewith included in this 
class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, 
earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, 
necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry 
cases; precious stones, semi-precious stones; 
timepieces and chronometric instruments, namely 
chronometers, chronographs, clocks, watches, 
wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts 
and accessories for the aforesaid goods, namely 
hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, 
watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, 
movements for timepieces, watch springs, watch 
glasses, presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces. 

(730) Innehaver: 
 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd), Jakob-

Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits 
 Innsiger: 
 Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 

CUPERTINO, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.08.01 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29.
 
 

(111) Reg.nr.: 1075424 
(210) Søknadsnr.: 201105854 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2014.06.16 

(540) Gjengivelse av merket 

AIR FLOSS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 21   Electric toothbrushes and denture brushes and parts; 
water picks for oral use, not for dental purposes; 
apparatus for cleaning teeth and gums; flossing 
instruments for dental care; apparatus which use water 
and air for dental care; the aforementioned products 
only in relation to consumer products. 

(730) Innehaver: 
 Koninklijke Philips NV, High Tech Campus 5, NL-

5656AE EINDHOVEN, Nederland 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Ferton Holding SA, Rue Saint Maurice 34, CH-2800 

DELEMONT, Sveits 
 Innsigers fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2014.09.05 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283331 
(210) Søknadsnr.: 201506510 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2015.09.14 

(540) Gjengivelse av merket 

Proxbook 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

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

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

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

(730) Innehaver: 
 UNACAST AS, Valkyriegata 15, 0366 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Facebook, Inc., 1601 Willow Road, US-CA94025 

MENLO PARK, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2015.12.14 
 Avgjørelse: 
 Innehaveren har begjært merket slettet. Grunnlaget 

for innsigelsen er dermed bortfalt, og innsigelses-
saken er hevet. 

  
 
 



avgjørelser fra Klagenemnda                   2016.08.08 - nr 32/16

48 
 

Avgjørelser fra Klagenemnda 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201114893 
(540) Gjengivelse av merket 

FASTLOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer.  
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner.  
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i 
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast.  
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet.  
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(731) Søker: 
 Archer (UK) Ltd , Archer House, Main Road, Blackburn, 

AB210BP, ABERDEEN, GB 
(750) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS , 
Oscarsgate 20, 0352, OSLO, NO 

 Søknad inngitt: 
 2011.12.21 
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2015.10.09):
 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2015.12.08 
 Klagenemndas avgjørelse av 2016.04.13:
 1. Klagen forkastes.  

2. Varemerkesøknad nr. 201114893 nektes registrert.
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201114899 
(540) Gjengivelse av merket 

TIMELOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer.  
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner.  
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i 
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast.  
37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet.  
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer.

(731) Søker: 
 Archer (UK) Ltd , Archer House, Main Road, Blackburn, 

AB210BP, ABERDEEN, GB 
(750) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS , 
Oscarsgate 20, 0352, OSLO, NO 

 Søknad inngitt: 
 2011.12.21
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2015.09.16):
 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2015.11.13
 Klagenemndas avgjørelse av 2016.04.13:
 1. Klagen forkastes.  

2. Varemerkesøknad nr. 201114899 nektes registrert.
  

 
 



avgjørelser fra Klagenemnda                                                                 2016.08.08 - nr 32/16

49 
 

(210) Søknadsnr.: 201200501 
(540) Gjengivelse av merket 

LOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer.  
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner.  
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i 
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast.  
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet.  
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

(731) Søker: 
 Archer (UK) Ltd , Archer House, Main Road, Blackburn, 

AB210BP, ABERDEEN, GB 
(750) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS , 
Oscarsgate 20, 0352, OSLO, NO 

 Søknad inngitt: 
 2012.01.16 
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2015.10.09):
 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2015.12.08 
 Klagenemndas avgjørelse av 2016.04.13:
 1. Klagen forkastes.  

2. Varemerkesøknad nr. 201200501 nektes registrert.
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201200877 
(540) Gjengivelse av merket 

SAFELOCK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

6 Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer.  
7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner.  
20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i 
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast.  
37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet.  
42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse 
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer.

(731) Søker: 
 Archer (UK) Ltd , Archer House, Main Road, Blackburn, 

AB210BP, ABERDEEN, GB 
(750) Fullmektig: 

 Protector Intellectual Property Consultants AS , 
Oscarsgate 20, 0352, OSLO, NO 

 Søknad inngitt: 
 2012.01.26
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2015.10.09):
 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2015.12.08
 Klagenemndas avgjørelse av 2016.04.13:
 1. Klagen forkastes.  

2. Varemerkesøknad nr. 201200877 nektes registrert.
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(210) Søknadsnr.: 201212294 
(540) Gjengivelse av merket 

SHARING EXPERTISE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists; spray 
coatings (paints) with anti-corrosive and lubricating 
properties for surgical instruments and other steel 
goods.  
3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; liquid soaps, liquid soaps with disinfectant 
properties; articles for body and beauty-care; 
dentifrices; washing lotions for cosmetic purposes; 
antiperspirants (sweat inhibiting effect).  
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for 
lighting; sprays with lubricating effect for surgical 
instruments and other steel objects.  
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for enteral and parenteral 
nutrition and for pain therapy; dietetic preparations 
adapted for medical use; dietetic foodstuffs for medical 
purposes; food for babies; products for skin cleansing 
and care, and for skin protection, for medical purposes, 
in particular for the stoma and genital area; wound care 
preparations; plasters, materials for dressings; 
disinfecting preparations, disinfecting medicines and 
cleansing preparations with disinfectant properties 
(disinfectants); material for stopping teeth; 
hemostyptics (medicines for hemostasis); odour-
inhibiting chemical preparations, namely products for 
neutralization of odour with bacterial origin.  
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments, 
apparatus, utensils and equipment; orthopedic articles; 
artificial limbs, eyes and teeth; suture materials, 
including needle and thread combinations; surgical and 
medical tissue adhesives, surgical implants (artificial 
material); bindings and bandages for orthopaedic 
purposes; vascular prostheses; orthopaedic apparatus; 
medical products for stoma care and incontinence, 
especially catheters, leg bags, urine bag, incontinence 
pessaries, bed urinals and absorbing pads; underlays 
for incontinent people; medical products for stoma care, 
especially stoma pouches, drainage bags and 
accessories (as far as included in this class) as well as 
medical products for stoma irrigation, conduction tubes, 
irrigation pumps and accessories (as far as included in 
this class).  
44 Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture or forestry services; outpatient and home 
nursing care for invalids.

(731) Søker: 
 B. Braun Melsungen AG , Carl-Braun-Str. 1, 34212, 

MELSUNGEN, DE 
(750) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, 
NO 

 Søknad inngitt: 
 2012.11.15 
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2015.10.30):
 Den internasjonale registreringen nektes virkning i 

Norge for varene i klasse 2, 3, 4, 5 og 10 og tjenestene 
i klasse 44. 

 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2015.12.29 
 Klagenemndas avgjørelse av 2016.04.12:
 1. Klagen forkastes.  

2. Internasjonal registrering nr. 1134539 gis ikke 
virkning Norge. 

  
 
 

(210) Søknadsnr.: 201309029 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
35 Retail services in the fields of perfumery, toiletries 
and cosmetics, candles, pharmacy goods, hardware 
and metal goods, cutlery, electrical goods, computers, 
photographic and video equipment and accessories, 
optical goods and sunglasses, audio tapes, CDs, 
records and video tapes, telephones and mobile 
phones, lighting equipment and fixtures, bicycles, 
jewellery, horological and chronometric goods, musical 
instruments, stationery, printed publications and printed 
matter, diaries and personal organisers, greeting cards, 
gift wrap and ribbons, furniture, furnishings and 
decorations, kitchenware, crystal, glassware, porcelain 
and chinaware, brassware, ornaments, hair 
accessories, hampers, piece goods, sewing 
accessories, bags made from canvas, straw, plastic 
and PVC, bed and table linen, towels, leather and travel 
goods, clothing and accessories, footwear, carpets and 
rugs, artwork, toys, games, playthings and sporting 
goods, fitness equipment, equestrienne goods, 
Christmas tree decorations, food and confectionery, 
non-alcoholic and alcoholic beverages, pets, tobacco 
and tobacco goods, smokers' requisites; mail order 
services and on-line retail services relating to the 
aforesaid goods including also made available through 
a software application. 

(731) Søker: 
 A/S Th Wessel & Vett Magasin du Nord , Kgs. Nytorv 

13, 1095, KØBENHAVN K, DK 
(750) Fullmektig: 

 Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, 
NO

 Søknad inngitt: 
 2013.07.25
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2015.08.24):
 Den internasjonale registreringen nektes virkning i 

Norge for tjenestene i klasse 35. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2015.10.26
 Klagenemndas avgjørelse av 2016.04.12:
 1. Klagen forkastes.  

2. Internasjonal registrering nr. 1168225 gis ikke 
virkning i Norge.
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(210) Søknadsnr.: 201412256 
(540) Gjengivelse av merket 

POWER INFUSION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

3 Kosmetikk, blekevann; blekemidler for kosmetisk 
bruk; avsminlcingspreparater; avfargingsmidler for 
kosmetisk bruk; fargefjernere, fargefierningsmidler; 
fargeoppløsninger til kosmetisk bruk; fargestoffer til hår; 
fett for kosmetisk bruk; hydrogenperoksid for kosmetisk 
bruk; harfjerningsmidler; klebemidler for festing av 
løshår, klebemidler for kosmetiske formål; 
kosmetikksett, kosmetisk krem, kosmetiske preparater, 
kosmetiske preparater for øyevipper; kosmetikk for 
øyebryn, permanent øyebrynsfarge og øyevippefarge; 
kunstige festemidler for øyenvipper; sminker; 
sminkeprodukter, leppestifter, lipgloss; masker for 
skjønnhetspleie; parfymevarer; pomader for kosmetisk 
bruk; solbeskyttende midler [kosmetikk], solkrem; 
vaselin for kosmetisk bruk; voks for fjerning av hår; 
våtservietter; aloeverapreparater for kosmetisk bruk; 
alunsteiner [alunsteiner]; astringerende midler for 
kosmetisk bruk; desinfiserende produkter, 
desinfiserinede såper, desinfiserende midler til hud, 
utstyr og overflater; fettfierningsmidler, unntatt for bruk 
under fabrikasjonsprosesser; geraniol; 
Iononoppløsning[parfymeri]; kosmetiske preparater for 
bad; kosmetiske preparater for hudpleie; lotion for 
kosmetisk bruk; massasjegeleer, andre enn for 
medisinsk bruk; neglelakk; preparater for behandling av 
negler; rensemelk for toalettbruk; rensemidler, unntatt 
de som brukes ved fabrikasjonsprosesser og for 
medisinsk bruk; salver andre enn for medisinsk bruk; 
servietter impregnert med kosmetisk lotion; 
toalettpreparater og produkter; hudbeskyttende middel 
til bruk før farging. 

(731) Søker: 
 Fred Hamelten, Haxthausens gate 2 B, 0263, OSLO, 

NO 
(750) Fullmektig: 

 Onsagers AS , Postboks 1813 Vika, 0123, OSLO, NO
 Søknad inngitt: 
 2014.10.23 
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2015.09.08):
 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2015.11.09 
 Klagenemndas avgjørelse av 2016.04.08:
 1. Klagen forkastes.  

2. Varemerkesøknad nr. 201412256 nektes registrert.
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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.: 1148895 
(210) Søknadsnr.: 201302593 
(151) Reg.dato: 2012.12.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.12.28 

(220) Inndato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLARA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 prAna Living, LLC, 14375 NW Science Park Drive, US-

OR97229 PORTLAND, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 24   Textile fabric for the manufacture of clothing apparel. 
  Klasse 25   T-shirts; adult and children's clothing for biking, hiking, 

climbing, running, and yoga, namely, dresses; 
swimming cover-ups. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1241369 
(210) Søknadsnr.: 201504018 
(151) Reg.dato: 2014.05.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.05.20 

(220) Inndato: 2015.04.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

NICHOLAS KIRKWOOD 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Nicholas Kirkwood Limited, c/o Browne Jacobson, 77 

Gracechurch Street, GB-EC3V0AS LONDON, 
Storbritannia 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 

these materials and not included in other classes; bags; 
briefcases; card cases; suitcases; handbags; wallets; 
purses; credit card holders; diary cases; hat boxes; key 
cases; leather straps; luggage straps; luggage label 
holders; sport bags; animal skins; hides; trunks and 
travelling bags; travel cases; satchels; pouches; 
rucksacks; backpacks; beach bags; umbrellas; 
parasols; walking sticks; jewellery rolls for travel; tote 
bags; shoulder bags; shopping bags; cosmetic bags 
sold empty; luggage; holdalls; cases for hand-held 
multimedia devices; cases and bags for portable 
computers; parts and fittings for all the aforesaid goods.

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; belts; scarves, ties. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1262947 
(210) Søknadsnr.: 201510670 
(151) Reg.dato: 2015.07.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.07.03 

(220) Inndato: 2015.09.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

RELIBET 
(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) Ny 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   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. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1277187 
(210) Søknadsnr.: 201515474 
(151) Reg.dato: 2015.10.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.10.12 

(220) Inndato: 2015.12.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MERISANT COMPANY 2 SARL, Avenue Jean-

Jacques Rousseau 7, CH-2000 NEUCHÂTEL, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Advertising for sweeteners. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1288137 
(210) Søknadsnr.: 201602157 
(151) Reg.dato: 2015.10.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.10.21 

(220) Inndato: 2016.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pearson plc, 80 Strand, GB-WC2R0RL LONDON, 

Storbritannia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Printed publications; printed matter; instructional and 
teaching material (except apparatus); educational 
publications; books; educational books; textbooks; 
reference books; printed dictionaries, fiction books; 
non-fiction books; series of fiction and non-fiction 
books; printed matter for instructional purposes; printed 
educational, instructional, teaching and training 
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materials; teaching manuals; instructional manuals for 
teaching; printed study guides; printed examinations 
and answer sheets; printed research reports. 

  Klasse 41   Education; providing of training; educational 
instruction services; educational and teaching services; 
educational services provided by schools and institutes 
of higher education; educational services relating to the 
teaching of foreign languages; second language 
educational services; technological education services; 
career and vocational education and training services; 
educational and assessment services; educational 
testing; standardized testing; educational examinations 
and qualifications; providing computer-delivered 
educational testing and assessments; providing 
educational examinations and tests; teaching 
assessments for counteracting learning difficulties; 
educational achievement testing; assessment of 
educational and vocational ability for use in connection 
with educational and vocational instruction and 
placement; educational services in the nature of 
correspondence courses; distance learning services; 
computer based educational services; educational 
information services; educational research; educational 
advisory and consultancy services; development of 
educational materials; design of educational courses, 
developing training systems and learning 
methodologies for others; organization of educational 
conferences; providing on-line educational computer 
games; publishing services; book publishing services; 
electronic publication services; electronic publishing 
services; publication of texts, books, magazines and 
other printed matter; publication of educational books; 
publication of educational materials; publication of 
educational texts and instructional books; providing 
electronic publications; providing on-line [non-
downloadable] publications; providing on-line videos, 
not downloadable; providing custom publishing 
services; educational, cognitive and vocational 
assessment services; educational research; 
information, advisory and consultancy services in 
relation to all of the aforesaid services. 

  Klasse 44   Psychological testing; psychological tests; personality 
testing for psychological purposes; preparation of 
psychological reports; psychological assessment 
services; psychological diagnosis services; 
psychological assessment and examination services; 
providing information in the field of psychological 
counselling, assessment and treatment; psychological 
counselling; occupational psychology services; 
occupational therapy services; therapy services; 
providing psychological treatment; physical therapy; 
speech and hearing therapy; information, advisory and 
consultancy services in relation to all the aforesaid 
services. 
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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.: 234110 
(151) Reg.dato.: 2006.08.04 
(151) Int. reg. dato: 2006.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2016.08.04 
(210) Søknadsnr: 200504334 
(220) Inndato: 2005.05.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 FUL IP Holdings, LLC, 1209 Orange Street, US-

DE19801 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Kofferter, håndvesker, sminkeetui, lommebøker, 
nøkkelringholdere, sportsbager, flerbruksbager, 
reisekofferter, skulderbager, ryggsekker, ransler, 
reisevesker, rumpetasker, beltevesker, 
håndleddsetuier, flerbruks sportsbager, skipssekker, 
flerbruks bærevesker, handlevesker, reisebager, 
skulderbager, oppbevaringsbeholdere, paraplyer. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 238535 
(151) Reg.dato.: 2007.03.27 
(151) Int. reg. dato: 2007.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2017.03.27 
(210) Søknadsnr: 200600587 
(220) Inndato: 2006.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, IE-2 DUBLIN, 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datasoftware for stemme-over-internettprotokoll 
(VOIP); datasoftware for muliggjøring av 
meldingsformidling og direktemeldingformidling (IM) via 
internett; datasoftware for bruk til kortmeldingstjeneste 
(SMS) og multimediameldingstjeneste (MMS); 
datasoftware for taleanrop, talepost, 
anropsviderekobling, videoanrop, videokonferanser, 
kortmeldingstjeneste (SMS), direktemeldingformidling 
(IM), skjermdeling, digital filoverføring mellom brukere 
og brukertilstedeværelsesindikasjon, alle forannevnte 
kommunikasjonsfunksjoner gjort tilgjengelig for brukere 
innen samme programvareapplikasjons grafiske 
brukergrensesnitt og all kommunikasjon som stammer 
fra slike funksjoner overført via internett eller et 
likemannsnettverk (P2P-datanettverk); datasoftware for 

stemme-over-internettprotokoll (VOIP), hussentral 
(PBX), offentlig svitsjede telefonnettverk (PSTN) og 
sesjoninitiert protokoll  (SIP); datasoftware for 
samordnet kommunikasjon (UC) for samtidig taleanrop, 
videoanrop, videokonferanser, talepost, 
kortmeldingstjeneste (SMS), direktemeldingformidling 
(IM), skjermdeling, digital filoverføring mellom brukere 
og brukertilstedeværelsesindikasjon, eller minst to slike 
kommunikasjonsfunksjoner samtidig, alle forannevnte 
kommunikasjonsfunksjoner gjort tilgjengelig for brukere 
innen samme programvareapplikasjons grafiske 
brukergrensesnitt; nedlastbar datasoftware for 
muliggjøring av kommunikasjon via stemme-over-
internettprotokoll (VOIP), hussentral (PBX) og 
sesjoninitiert protokoll (SIP); nedlastbar datasoftware 
for muliggjøring av kommunikasjon via samordnet 
kommunikasjon (UC), nemlig samtidig taleanrop, 
videoanrop, videokonferanser, talepost, 
kortmeldingstjeneste (SMS), direktemeldingformidling 
(IM), skjermdeling, digital filoverføring mellom brukere 
og brukertilstedeværelsesindikasjon, eller minst to slike 
kommunikasjonsfunksjoner samtidig, alle forannevnte 
kommunikasjonsfunksjoner gjort tilgjengelig for brukere 
innen samme programvareapplikasjons grafiske 
brukergrensesnitt; datasoftware for bruk i 
kommunikasjonsapplikasjoner for stemme-over-
internettprotokoll (VOIP), meldingsformidling og 
direktemeldingformidling, herunder video over internett-
meldingsformidling; datasoftware for taleanrop, 
talepost, anropsviderekobling, videoanrop, 
videokonferanser, kortmeldingstjeneste (SMS), 
skjermdeling, digital filoverføring mellom brukere og 
brukertilstedeværelsesindikasjon, alle forannevnte 
kommunikasjonsfunksjoner gjort tilgjengelig for brukere 
innen samme programvareapplikasjons grafiske 
brukergrensesnitt og all kommunikasjon som stammer 
fra slike funksjoner overført via internett eller et 
likemannsnettverk (P2P-datanettverk); datasoftware for 
bruk ved meldingsformidlings- og 
direktemeldingsformidlingstjenester.  

  Klasse 38   Tilveiebringelse av kommunikasjonstjenester i form av 
stemme-over-internettprotokoll (VOIP); internettelefoni- 
og –videokonferansetjenester; meldingsformidlings- og 
direktemeldingsformidlingstjenester via internett; 
kortmeldingstjeneste (SMS) og 
multimediameldingstjeneste (MMS) via et datanettverk; 
tilveiebringelse av kommunikasjonstjenester 
omfattende taleanrop, talepost, anropsviderekobling, 
videoanrop, videokonferanser, kortmeldingstjeneste 
(SMS), direktemeldingformidling, skjermdeling, digital 
filoverføring mellom brukere og 
brukertilstedeværelsesindikasjon, alle forannevnte 
kommunikasjonsfunksjoner gjort tilgjengelig for brukere 
innen samme programvareapplikasjons grafiske 
brukergrensesnitt og alle tilveiebrakt via internett eller 
et likemannsnettverk (P2P-datanettverk); 
kommunikasjonstjenester via sesjoninitiert protokoll 
(SIP), stemme-over-internettprotokoll (VOIP) og 
hussentral (PBX); kommunikasjonstjenester via 
stemme-over-internettprotokoll (VOIP) og offentlig 
svitsjede telefonnettverk (PSTN), 
kommunikasjonstjenester via samordnet 
kommunikasjon (UC), nemlig tjenester som omfatter 
samtidig taleanrop, videoanrop, videokonferanser, 
talepost, kortmeldingstjeneste (SMS), skjermdeling, 
digital filoverføring mellom brukere og 
brukertilstedeværelsesindikasjon, eller minst to slike 
kommunikasjonsfunksjoner samtidig, alle forannevnte 
kommunikasjonstjenester gjort tilgjengelig for brukere 
innen samme programvareapplikasjons grafiske 
brukergrensesnitt. 

  Klasse 42   Tilveiebringelse av datasoftware for muliggjøring av 
taleanrop, talepost, anropsviderekobling, videoanrop, 
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videokonferanser, kortmeldingstjeneste (SMS), 
direktemeldingformidling (IM), skjermdeling, digital 
filoverføring mellom brukere og 
brukertilstedeværelsesindikasjon, alle forannevnte 
kommunikasjonsfunksjoner gjort tilgjengelig for brukere 
innen samme programvareapplikasjons grafiske 
brukergrensesnitt og all kommunikasjon som stammer 
fra slike funksjoner overført via internett eller et 
likemannsnettverk (P2P-datanettverk); tilveiebringelse 
av online dataprogramvare for muliggjøring av 
kommunikasjon via sesjoninitiert protokoll (SIP); 
tilveiebringelse av online dataprogramvare for 
muliggjøring av kommunikasjon via stemme-over-
internettprotokoll (VOIP) og hussentral (PBX); 
tilveiebringelse av online dataprogramvare for 
muliggjøring av kommunikasjon via stemme-over-
internettprotokoll (VOIP) og offentlig svitsjede 
telefonnettverk (PSTN), tilveiebringelse av online 
dataprogramvare for muliggjøring av kommunikasjon 
via samordnet kommunikasjon (UC), nemlig samtidig 
taleanrop, videoanrop, videokonferanser, talepost, 
kortmeldingstjeneste (SMS), direktemeldingformidling, 
skjermdeling, digital filoverføring mellom brukere og 
brukertilstedeværelsesindikasjon, eller minst to slike 
kommunikasjonsfunksjoner samtidig, alle forannevnte 
kommunikasjonsfunksjoner gjort tilgjengelig for brukere 
innen samme programvareapplikasjons grafiske 
brukergrensesnitt; tilveiebringelse av online 
dataprogramvare for nedlasting av andre, som tillater 
abonnenter å benytte seg av kommunikasjonstjenester 
i form av stemme-over-internettprotokoll (VOIP); 
tilveiebringelse av online dataprogramvare for 
nedlasting av andre, som tillater abonnenter å benytte 
seg av kommunikasjonstjenester i form av taleanrop, 
talepost, anropsviderekobling, videoanrop, 
videokonferanser, kortmeldingstjeneste (SMS), 
direktemeldingformidling (IM), skjermdeling, digital 
filoverføring mellom brukere og 
brukertilstedeværelsesindikasjon, alle forannevnte 
kommunikasjonstjenester gjort tilgjengelig for brukere 
innen samme programvareapplikasjons grafiske 
brukergrensesnitt og all kommunikasjon som stammer 
fra slike funksjoner overført via internett eller et 
likemannsnettverk (P2P-datanettverk); tilveiebringelse 
av datasoftware for muliggjøring av kommunikasjon 
ved hjelp av stemme-over-internettprotokoll (VOIP) via 
et datanettverk; tilveiebringelse av datasoftware for 
bruk i kommunikasjonsapplikasjoner for stemme-over-
internettprotokoll (VOIP), meldingsformidlings- og 
direktemeldingsformidlingstjenester, herunder video 
over internett-meldingsformidlingstjenester; 
tilveiebringelse av datasoftware for taleanrop, talepost, 
anropsviderekobling, videoanrop, videokonferanser, 
kortmeldingstjeneste (SMS), direktemeldingformidling, 
skjermdeling, digital filoverføring mellom brukere og 
brukertilstedeværelsesindikasjon, alle forannevnte 
kommunikasjonsfunksjoner gjort tilgjengelig for brukere 
innen samme programvareapplikasjons grafiske 
brukergrensesnitt og all kommunikasjon som stammer 
fra slike funksjoner overført via internett eller et 
likemannsnettverk (P2P-datanettverk). 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286826 
(151) Reg.dato.: 2016.04.25 
(151) Int. reg. dato: 2016.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.22 
(210) Søknadsnr: 201516564 
(220) Inndato: 2015.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

Kraft Drift 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 KRAFT DRIFT AS, Rovenveien 125, 1900 FETSUND, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Rengjøringsmidler; vaskemidler; håndsåpe; 
desinfeksjon. 

  Klasse 7   Rengjøringsmaskiner og -apparater; 
highspeedmaskiner til gulvbehandling; bonemaskiner; 
skuremaskiner; kaffeautomater; salgsautomater til 
kioskvarer.  

  Klasse 16   Toalettpapir; tørkepapir; servietter; papirduker; 
plastfolier til innpakking av mat; sekker og poser til 
avfall og oppbevaring; engangs serveringsartikler til 
bevertning og bespisning.     

  Klasse 21   Husholdningsartikler; kjøkkenredskaper. 
  Klasse 37   Renhold av bygninger innvendig; skuring og boning; 

matteleie; vaktmestertjenester i form av rengjøring, 
snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet; 
fasadevask; vinduspuss; tepperens.  

  Klasse 43   Bevertning; kantinetjenester; catering. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286827 
(151) Reg.dato.: 2016.04.25 
(151) Int. reg. dato: 2016.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.22 
(210) Søknadsnr: 201516569 
(220) Inndato: 2015.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 KRAFT DRIFT AS, Rovenveien 125, 1900 FETSUND, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Rengjøringsmidler; vaskemidler; håndsåpe; 
desinfeksjon.  

  Klasse 7   Rengjøringsmaskiner og -apparater; 
highspeedmaskiner til gulvbehandling; bonemaskiner; 
skuremaskiner; kaffeautomater; salgsautomater til 
kioskvarer.  

  Klasse 16   Toalettpapir; tørkepapir; servietter; papirduker; 
plastfolier til innpakking av mat; sekker og poser til 
avfall og oppbevaring; engangs serveringsartikler til 
bevertning og bespisning.  

  Klasse 21   Husholdningsartikler; kjøkkenredskaper.  
  Klasse 37   Renhold av bygninger innvendig; skuring og boning; 

matteleie; vaktmestertjenester i form av rengjøring, 
snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet; 
fasadevask; vinduspuss; tepperens.  

  Klasse 43   Bevertning; kantinetjenester; catering. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(111) Reg.nr.: 283331 
(151) Reg.Dato.: 2015.09.09 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201504632 
(730) Søker: 
 Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.22 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201515336 
(730) Søker: 
 Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko 

Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, 
JP- TOKYO, Japan 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.21 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201606903 
(730) Søker: 
 Gugga AS, Slåtthaugvegen 17, 5222 NESTTUN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.28 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201607285 
(730) Søker: 
 ARRIS Enterprises, LLC, 3871 Lakefield Drive, US-

GA30024 SUWANEE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 125933 
(210) Søknadsnr.: 19852868 
(730) Innehaver: 
 PT. HUNG-A INDONESIA, Hyundai International 

Industrial Estate Block C5, ID- CIKARANG, BEKASI, 
Indonesia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 128622 
(210) Søknadsnr.: 19860040 
(730) Innehaver: 
 Hanes IP Europe S.a.r.L., Atrium Business Park, 33, rue 

du Puits Romain, LU-L-8070 BERTRANGE, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.18 
   

 

(111) Reg.nr.: 151145 
(210) Søknadsnr.: 19903260 
(730) Innehaver: 
 DIAGNOSTICA AS, Østre Aker vei 19, 0581 OSLO, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 176767 
(210) Søknadsnr.: 19944332 
(730) Innehaver: 
 LA PREFERIDA, INC., 3400 West 35th Street, US-

IL60632 CHICAGO, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 177155 
(210) Søknadsnr.: 19954255 
(730) Innehaver: 
 DIAGNOSTICA AS, Østre Aker vei 19, 0581 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 177254 
(210) Søknadsnr.: 19943907 
(730) Innehaver: 
 McCain Foods Holland BV, Rijnlanderweg 766, NL-

2132NM HOOFDDORP, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179115 
(210) Søknadsnr.: 19920656 
(730) Innehaver: 
 Acument Intellectual Properties, LLC, 6125 Eighteen Mile 

Road, US-MI48314 STERLING HEIGHTS, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
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(111) Reg.nr.: 179244 
(210) Søknadsnr.: 19957640 
(730) Innehaver: 
 Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, US-

MN55102 SAINT PAUL, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 181162 
(210) Søknadsnr.: 19960379 
(730) Innehaver: 
 Bjarne Johnsen AS, Postboks 13 Kokstad, 5863 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 183912 
(210) Søknadsnr.: 19963297 
(730) Innehaver: 
 Hanes IP Europe S.a.r.L., Atrium Business Park, 33, rue 

du Puits Romain, LU-L-8070 BERTRANGE, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184769 
(210) Søknadsnr.: 19966604 
(730) Innehaver: 
 Hanes IP Europe S.a.r.L., Atrium Business Park, 33, rue 

du Puits Romain, LU-L-8070 BERTRANGE, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190861 
(210) Søknadsnr.: 19975334 
(730) Innehaver: 
 DIAGNOSTICA AS, Østre Aker vei 19, 0581 OSLO, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 192008 
(210) Søknadsnr.: 19978775 
(730) Innehaver: 
 BP Pubutvikling AS, c/o K. S Finans AS, Postboks 173, 

8001 BODØ, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 233910 
(210) Søknadsnr.: 200501532 
(730) Innehaver: 
 SGL Carbon SE, Söhnleinstrasse 8, DE-65201 

WIESBADEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234326 
(210) Søknadsnr.: 200600280 
(730) Innehaver: 
 Officine Maccaferri SpA, Via Kennedy, 10, IT-40069 

ZOLA PREDOSA (BO), Italia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234342 
(210) Søknadsnr.: 200513768 
(730) Innehaver: 
 BP Pubutvikling AS, c/o K. S Finans AS, Postboks 173, 

8001 BODØ, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235866 
(210) Søknadsnr.: 200512650 
(730) Innehaver: 
 KnausTabbert GmbH, Helmut-Knaus-Strasse 1, DE-

94118 JANDELSBRUNN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236085 
(210) Søknadsnr.: 200602417 
(730) Innehaver: 
 Kodiak Group Holdings Co., 415 Thompson Drive, CA-

NIT2K7 CAMBRIDGE, ONTARIO, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236139 
(210) Søknadsnr.: 200607486 
(730) Innehaver: 
 Kodiak Group Holdings Co., 415 Thompson Drive, CA-

NIT2K7 CAMBRIDGE, ONTARIO, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.21 
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(111) Reg.nr.: 236428 
(210) Søknadsnr.: 200607100 
(730) Innehaver: 
 Mc Cain Alimentaire, Zone Industrielle , FR-62440 

HARNES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242247 
(210) Søknadsnr.: 200703784 
(730) Innehaver: 
 Mallinckrodt Nuclear Medicine LLC, 675 McDonnell 

Boulevard, US-MO63042 HAZELWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243274 
(210) Søknadsnr.: 200706644 
(730) Innehaver: 
 Steinsvik AS, Rundhaug 25, 5563 FØRRESFJORDEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243276 
(210) Søknadsnr.: 200706650 
(730) Innehaver: 
 Steinsvik AS, Rundhaug 25, 5563 FØRRESFJORDEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248649 
(210) Søknadsnr.: 200810748 
(730) Innehaver: 
 Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet 1, 4550 FARSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.05.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248695 
(210) Søknadsnr.: 200803312 
(730) Innehaver: 
 Henning Qvale, Kirkestredet 11, 3263 LARVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Leogriff AS, Kristian Augusts gate 7B, 0164 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250288 
(210) Søknadsnr.: 200900553 
(730) Innehaver: 
 Hammeken Cellars,S.L., Calle de la Muela, 16, ES-03730 

JÁVEA (ALICANTE), Spania 
(740) Fullmektig: 
 Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254517 
(210) Søknadsnr.: 200905381 
(730) Innehaver: 
 Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet 1, 4550 FARSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Svein Bjarne Nesbø, Farbrot, 4550 FARSUND, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.05.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 256367 
(210) Søknadsnr.: 201002795 
(730) Innehaver: 
 ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 131, SE-26122 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261274 
(210) Søknadsnr.: 201103157 
(730) Innehaver: 
 Laboratories del Dr. Esteve, S.A., Avenida Mare de Déu 

de Montserrat, 215, ES-08041 BARCELONA, Spania 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265370 
(210) Søknadsnr.: 201114174 
(730) Innehaver: 
 Kodiak Group Holdings Co., 415 Thompson Drive, CA-

NIT2K7 CAMBRIDGE, ONTARIO, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270184 
(210) Søknadsnr.: 201300286 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 240 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
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(111) Reg.nr.: 270867 
(210) Søknadsnr.: 201301450 
(730) Innehaver: 
 Hammeken Cellars,S.L., Calle de la Muela, 16, ES-03730 

JÁVEA (ALICANTE), Spania 
(740) Fullmektig: 
 Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271851 
(210) Søknadsnr.: 201305469 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 240 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274300 
(210) Søknadsnr.: 201313158 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 240 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274307 
(210) Søknadsnr.: 201313159 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 240 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 278311 
(210) Søknadsnr.: 201407086 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 240 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280914 
(210) Søknadsnr.: 201204906 
(730) Innehaver: 
 Hanes IP Europe S.a.r.L., Atrium Business Park, 33, rue 

du Puits Romain, LU-L-8070 BERTRANGE, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281345 
(210) Søknadsnr.: 201500781 
(730) Innehaver: 
 Hanes IP Europe S.a.r.L., Atrium Business Park, 33, rue 

du Puits Romain, LU-L-8070 BERTRANGE, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285260 
(210) Søknadsnr.: 201512253 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 240 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285909 
(210) Søknadsnr.: 201514266 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 240 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285914 
(210) Søknadsnr.: 201514268 
(730) Innehaver: 
 Starbucks Corporation, 240 Utah Avenue South, US-

WA98134 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 36256 
(210) Søknadsnr.: 41144 
(730) Innehaver: 
 MEGGER INSTRUMENTS LIMITED, Avocet House, 

Archcliffe Works, Archcliffe Road, Dover, GB-CT179EN 
KENT, Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 45357 
(210) Søknadsnr.: 55092 
(730) Innehaver: 
 Hanes IP Europe S.a.r.L., Atrium Business Park, 33, rue 

du Puits Romain, LU-L-8070 BERTRANGE, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.18 
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(111) Reg.nr.: 63741 
(210) Søknadsnr.: 81128 
(730) Innehaver: 
 Hanes IP Europe S.a.r.L., Atrium Business Park, 33, rue 

du Puits Romain, LU-L-8070 BERTRANGE, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 69625 
(210) Søknadsnr.: 88336 
(730) Innehaver: 
 PHILDAR, 5 RUE DU DUREMONT, FR-59960 

NEUVILLE-EN-FERRAIN, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 74573 
(210) Søknadsnr.: 94752 
(730) Innehaver: 
 Hanes IP Europe S.a.r.L., Atrium Business Park, 33, rue 

du Puits Romain, LU-L-8070 BERTRANGE, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.18 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201500504 
(730) Søker: 
 Pharmaq AS, Postboks 267 Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201600908 
(730) Søker: 
 Oenoforos AB, Box 24005, SE-10450 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.25 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201600909 
(730) Søker: 
 Oenoforos AB, Box 24005, SE-10450 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 125842 
(210) Søknadsnr.: 19850378 
(730) Innehaver: 
 Venor AS,  KAUTOKEINO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 AS Venor - Tvangsavviklingsbo, Advokat Jørn Eikanger, 

Postboks 1043, 9505 ALTA, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 126318 
(210) Søknadsnr.: 19852961 
(730) Innehaver: 
 Martell & Co, 7, place Edouard Martell, FR-16100 

COGNAC, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 130834 
(210) Søknadsnr.: 19870810 
(730) Innehaver: 
 Metso Minerals (Deutschland) GmbH, Kantstrasse 22-24, 

DE-44867 BOCHUM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 176223 
(210) Søknadsnr.: 19942066 
(730) Innehaver: 
 Candy Hoover Group SrL, Via Comolli, 16, IT-20047 

BRUGHERIO, MONZA A BRIANZA, Italia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 176767 
(210) Søknadsnr.: 19944332 
(730) Innehaver: 
 LA PREFERIDA, INC., 3400 West 35th Street, US-

IL60632 CHICAGO, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 176781 
(210) Søknadsnr.: 19947214 
(730) Innehaver: 
 Eutelsat SA, 70, rue Balard, FR-75015 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 176901 
(210) Søknadsnr.: 19926125 
(730) Innehaver: 
 Arla Foods Ingredients Group P/S, Sønderhøj 10-12, DK-

8260 VIBY J, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 177349 
(210) Søknadsnr.: 19955082 
(730) Innehaver: 
 Pernod Ricard Pacific Holding Pty Ltd, 167 Fullarton 

Road, AU-SA5065 DULWICH, Australia 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.28 
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(111) Reg.nr.: 177350 
(210) Søknadsnr.: 19955083 
(730) Innehaver: 
 Pernod Ricard Pacific Holding Pty Ltd, 167 Fullarton 

Road, AU-SA5065 DULWICH, Australia 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200148 
(210) Søknadsnr.: 199906842 
(730) Innehaver: 
 eBay Inc, 2145 Hamilton Avenue, US-CA95125 SAN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200149 
(210) Søknadsnr.: 199906843 
(730) Innehaver: 
 eBay Inc, 2145 Hamilton Avenue, US-CA95125 SAN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207327 
(210) Søknadsnr.: 200008575 
(730) Innehaver: 
 eBay Inc, 2145 Hamilton Avenue, US-CA95125 SAN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207328 
(210) Søknadsnr.: 200008602 
(730) Innehaver: 
 eBay Inc, 2145 Hamilton Avenue, US-CA95125 SAN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207583 
(210) Søknadsnr.: 199811982 
(730) Innehaver: 
 eBay Inc, 2145 Hamilton Avenue, US-CA95125 SAN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207584 
(210) Søknadsnr.: 199811983 
(730) Innehaver: 
 eBay Inc, 2145 Hamilton Avenue, US-CA95125 SAN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 232238 
(210) Søknadsnr.: 200504584 
(730) Innehaver: 
 VDH Gesellschaft fur Laboranalytik mbH, Schönkirchener 

Strasse 78-80, DE-24149 KIEL, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Fredrik Bugge Siverts, Postboks 1348 Vika, 0113 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 234509 
(210) Søknadsnr.: 200505425 
(730) Innehaver: 
 Duracell Batteries BVBA, Nijverheidslaan 7, BE-3200 

AARSCHOT, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246053 
(210) Søknadsnr.: 200715935 
(730) Innehaver: 
 eBay Inc, 2145 Hamilton Avenue, US-CA95125 SAN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248649 
(210) Søknadsnr.: 200810748 
(730) Innehaver: 
 Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet 1, 4550 FARSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.05.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250288 
(210) Søknadsnr.: 200900553 
(730) Innehaver: 
 Hammeken Cellars,S.L., Calle de la Muela, 16, ES-03730 

JÁVEA (ALICANTE), Spania 
(740) Fullmektig: 
 Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
  

 
 



endringer i fullmaktsforhold 2016.08.08 - nr 32/16

64 
 

(111) Reg.nr.: 254517 
(210) Søknadsnr.: 200905381 
(730) Innehaver: 
 Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet 1, 4550 FARSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Svein Bjarne Nesbø, Farbrot, 4550 FARSUND, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.05.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262955 
(210) Søknadsnr.: 201013590 
(730) Innehaver: 
 Comité International Olympique, Château de Vidy, CH-

1007  LAUSANNE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262956 
(210) Søknadsnr.: 201013591 
(730) Innehaver: 
 Comité International Olympique, Château de Vidy, CH-

1007  LAUSANNE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270867 
(210) Søknadsnr.: 201301450 
(730) Innehaver: 
 Hammeken Cellars,S.L., Calle de la Muela, 16, ES-03730 

JÁVEA (ALICANTE), Spania 
(740) Fullmektig: 
 Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271550 
(210) Søknadsnr.: 201212536 
(730) Innehaver: 
 eBay Inc, 2145 Hamilton Avenue, US-CA95125 SAN 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 274388 
(210) Søknadsnr.: 201311158 
(730) Innehaver: 
 SEAL ENGINEERING AS, Produksjonsveien 12, 1618 

FREDRIKSTAD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 

1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 278586 
(210) Søknadsnr.: 201408630 
(730) Innehaver: 
 THINKWARE SYSTEMS CO, A-dong, Fl. 9, 240, 

Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, KR-463-400 SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 278590 
(210) Søknadsnr.: 201408631 
(730) Innehaver: 
 THINKWARE SYSTEMS CO, A-dong, Fl. 9, 240, 

Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, KR-463-400 SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 282201 
(210) Søknadsnr.: 201503333 
(730) Innehaver: 
 Comité International Olympique, Château de Vidy, CH-

1007  LAUSANNE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 282624 
(210) Søknadsnr.: 201407489 
(730) Innehaver: 
 Comité International Olympique, Château de Vidy, CH-

1007  LAUSANNE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285212 
(210) Søknadsnr.: 201503331 
(730) Innehaver: 
 Comité International Olympique, Château de Vidy, CH-

1007  LAUSANNE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.20 
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(111) Reg.nr.: 45357 
(210) Søknadsnr.: 55092 
(730) Innehaver: 
 Hanes IP Europe S.a.r.L., Atrium Business Park, 33, rue 

du Puits Romain, LU-L-8070 BERTRANGE, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua   , 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 69625 
(210) Søknadsnr.: 88336 
(730) Innehaver: 
 PHILDAR, 5 RUE DU DUREMONT, FR-59960 

NEUVILLE-EN-FERRAIN, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.07.22 
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Fornyelser 
 
 

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

125842 2026.07.24 
  

 
125933 2026.07.31 
  

 
126217 2026.08.28 
  

 
126320 2026.09.04 
  

 
126369 2026.09.11 
  

 
126801 2026.10.30 
  

 
126862 2026.10.30 
  

 
127489 2026.09.18 
  

 
127747 2027.01.29 
  

 
13943 2026.08.05 
  

 
175157 2026.07.11 
  

 
175292 2026.07.11 
  

 
175574 2026.07.18 
  

 
175972 2026.07.25 
  

 
176036 2026.08.01 
  

 
176038 2026.08.01 
  

 
176061 2026.08.01 
  

 
176090 2026.08.08 
  

 
176096 2026.08.08 
  

 
176100 2026.08.08 
  

 
176223 2026.08.15 
  

 
176308 2026.08.22 
  

 
176324 2026.08.22 
  

 
176335 2026.08.22 
  

 
176394 2026.08.22 

176515 2026.08.29 
  

 
176550 2026.08.29 
  

 
176699 2026.09.12 
  

 
176781 2026.09.19 
  

 
176863 2026.09.19 
  

 
176934 2026.09.26 
  

 
177254 2026.10.10 
  

 
177282 2026.10.10 
  

 
177398 2026.10.17 
  

 
177409 2026.10.17 
  

 
177668 2026.10.31 
  

 
177723 2026.10.31 
  

 
178218 2026.11.28 
  

 
178487 2026.12.05 
  

 
179508 2027.01.30 
  

 
180749 2027.03.20 
  

 
181682 2027.05.01 
  

 
182849 2027.06.19 
  

 
231543 2026.03.21 
  

 
232630 2026.05.15 
  

 
232808 2026.05.23 
  

 
233910 2026.07.24 
  

 
233921 2026.07.25 
  

 
233956 2026.07.27 
  

 
234038 2026.08.01 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

234055 2026.08.01 
  

 
234088 2026.08.03 
  

 
234098 2026.08.03 
  

 
234106 2026.08.04 
  

 
234112 2026.08.04 
  

 
234118 2026.08.07 
  

 
234178 2026.08.09 
  

 
234258 2026.08.14 
  

 
234278 2026.08.14 
  

 
234312 2026.08.15 
  

 
234319 2026.08.15 
  

 
234326 2026.08.16 
  

 
234375 2026.08.17 
  

 
234393 2026.08.18 
  

 
234394 2026.08.18 
  

 
234481 2026.08.23 
  

 
234531 2026.08.24 
  

 
234568 2026.08.28 
  

 
234600 2026.08.29 
  

 
234731 2026.09.04 
  

 
234732 2026.09.04 
  

 
234754 2026.09.05 
  

 
234823 2026.09.11 
  

 
234844 2026.09.11 
  

 
234942 2026.09.18 
  

 
234981 2026.09.18 
  

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

234991 2026.09.19 
  

 
235000 2026.09.19 
  

 
235095 2026.09.25 
  

 
235241 2026.10.02 
  

 
235264 2026.10.02 
  

 
235290 2026.10.03 
  

 
235320 2026.10.04 
  

 
235412 2026.10.06 
  

 
235444 2026.10.09 
  

 
235450 2026.10.09 
  

 
235452 2026.10.09 
  

 
235464 2026.10.09 
  

 
235549 2026.10.12 
  

 
235557 2026.10.12 
  

 
235571 2026.10.13 
  

 
235578 2026.10.13 
  

 
235590 2026.10.13 
  

 
235641 2026.10.16 
  

 
235643 2026.10.16 
  

 
235681 2026.10.17 
  

 
235738 2026.10.19 
  

 
235758 2026.10.20 
  

 
235843 2026.10.24 
  

 
235871 2026.10.26 
  

 
235938 2026.10.30 
  

 
235939 2026.10.30 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

235942 2026.10.30 
  

 
235943 2026.10.30 
  

 
235946 2026.10.30 
  

 
236230 2026.11.10 
  

 
236366 2026.11.17 
  

 
236428 2026.11.21 
  

 
236479 2026.11.27 
  

 
236602 2026.11.30 
  

 
236605 2026.11.30 
  

 
23666 2026.02.15 
  

 
236960 2026.12.20 
  

 
237463 2027.01.25 
  

 
238639 2027.04.03 
  

 
238750 2027.04.13 
  

 
238758 2027.04.13 
  

 
238759 2027.04.13 
  

 
239022 2027.05.04 
  

 
239086 2027.05.08 
  

 
239203 2027.05.14 
  

 
239214 2027.05.14 
  

 
239549 2027.06.05 
  

 
278695 2026.04.24 
  

 
35724 2027.07.15 
  

 
48608 2026.08.02 
  

 
50184 2026.08.03 
  

 
68380 2026.03.03 
  

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

69625 2026.07.22 
  

 
69690 2026.08.05 
  

 
70112 2026.09.22 
  

 
96942 2026.07.15 
  

 
97071 2026.08.19 
  

 
97379 2026.10.14 
  

 
97831 2026.12.22 
  

 
97886 2026.12.30 
  

 
98183 2026.09.23 
  

 
99118 2027.06.23 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0192768 2026.05.15 
  

 
0423657 2026.06.22 
  

 
0502832 2026.05.12 
  

 
0503858 2026.05.23 
  

 
0504378 2026.07.03 
  

 
0652331 2026.03.01 
  

 
0652333 2026.02.22 
  

 
0652334 2026.02.22 
  

 
0656505 2026.06.20 
  

 
0656743 2026.06.18 
  

 
0656829 2026.06.18 
  

 
0657104 2026.06.14 
  

 
0657273 2026.06.05 
  

 
0657565 2026.05.21 
  

 
0658942 2026.07.12 
  

 
0659145 2026.07.10 
  

 
0659161 2026.05.16 
  

 
0659312 2026.05.08 
  

 
0659625 2026.07.12 
  

 
0659721 2026.07.13 
  

 
0659944 2026.07.12 
 
 

 

0660075 2026.05.13 
  

 
0660461 2026.07.13 
  

 
0661106 2026.07.17 
  

 
0661159 2026.05.09 
  

 
0661183 2026.07.17 
  

 
0661266 2026.06.21 
  

 
0664684 2026.07.02 
  

 
0670139 2026.06.07 
  

 
0876803 2026.01.11 
  

 
0881129 2026.02.02 
  

 
0884966 2026.02.21 
  

 
0885766 2025.12.09 
  

 
0887603 2026.04.12 
  

 
0887834 2026.06.13 
  

 
0888530 2026.05.10 
  

 
0888965 2026.06.14 
  

 
0889103 2026.04.14 
  

 
0889129 2026.04.25 
  

 
0889630 2026.06.26 
  

 
0889969 2026.06.23 
  

 
0889988 2026.04.26 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0890083 2026.06.01 
  

 
0890602 2026.06.19 
  

 
0890814 2026.04.12 
  

 
0890936 2026.05.10 
  

 
0891009 2026.07.11 
  

 
0891359 2026.06.27 
  

 
0891537 2026.06.16 
  

 
0891638 2026.07.13 
  

 
0891801 2026.07.07 
  

 
0891915 2026.05.30 
  

 
0892005 2026.07.11 
  

 
0892089 2026.06.02 
  

 
0892091 2026.06.01 
  

 
0892216 2026.06.09 
  

 
0892291 2026.05.12 
  

 
0892730 2026.07.12 
  

 
0892987 2026.05.05 
  

 
0893062 2026.05.24 
  

 
0893287 2026.06.07 
  

 
0893297 2026.07.12 
  

 
0893518 2026.05.31 
  

 
0893614 2025.12.21 
 
 

 

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

0893666 2026.05.15 
  

 
0894098 2026.07.13 
  

 
0894123 2026.05.17 
  

 
0894182 2026.06.28 
  

 
0894232 2026.07.12 
  

 
0894298 2026.07.10 
  

 
0894311 2026.06.08 
  

 
0894456 2026.07.13 
  

 
0894525 2026.07.07 
  

 
0894652 2026.05.01 
  

 
0894795 2026.06.26 
  

 
0894852 2025.12.21 
  

 
0895349 2026.07.11 
  

 
0895647 2026.07.10 
  

 
0895650 2026.07.10 
  

 
0895893 2026.06.16 
  

 
0896007 2026.07.05 
  

 
0896044 2026.05.15 
  

 
0896049 2026.07.12 
  

 
0896173 2026.06.30 
  

 
0896248 2026.07.07 
  

 
0896305 2026.06.28 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0896322 2026.06.21 
  

 
0896408 2026.07.13 
  

 
0896489 2026.07.13 
  

 
0896821 2026.07.11 
  

 
0897072 2026.07.12 
  

 
0897422 2026.07.13 
  

 
0897734 2026.06.12 
  

 
0897853 2026.06.30 
  

 
0898130 2026.07.12 
  

 
0898140 2026.07.07 
  

 
0898546 2026.06.13 
  

 
0898968 2026.07.13 
  

 
0899137 2026.05.12 
  

 
0899138 2026.05.12 
  

 
0899434 2026.07.12 
  

 
0899617 2026.06.03 
  

 
0899636 2026.07.13 
  

 
0899806 2026.05.22 
  

 
0899955 2026.06.01 
  

 
0900071 2026.07.05 
  

 
0900430 2026.06.12 
  

 
0900443 2026.05.31 
 
 

 

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

0900497 2026.05.22 
  

 
0900536 2026.06.12 
  

 
0900610 2026.06.05 
  

 
0900687 2026.07.12 
  

 
0901921 2026.06.12 
  

 
0902230 2026.06.15 
  

 
0902748 2026.05.17 
  

 
0902792 2026.07.11 
  

 
0903282 2026.07.10 
  

 
0903844 2026.07.07 
  

 
0904213 2026.05.03 
  

 
0904529 2026.07.07 
  

 
0904722 2026.07.06 
  

 
0905218 2026.06.12 
  

 
0905238 2026.05.22 
  

 
0905611 2026.06.23 
  

 
0905640 2026.07.12 
  

 
0906338 2026.07.12 
  

 
0906339 2026.07.12 
  

 
0908908 2026.07.12 
  

 
0908931 2026.07.10 
  

 
0909579 2026.06.23 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0910024 2026.05.31 
  

 
0910136 2026.07.11 
  

 
0910551 2026.07.10 
  

 
0910898 2026.07.11 
  

 
0910965 2026.05.03 
  

 
0911022 2026.05.11 
  

 
0911191 2026.06.14 
  

 
0911279 2026.05.03 
  

 
0912197 2026.06.22 
  

 
0917174 2026.07.12 
  

 
0917435 2026.05.31 
  

 
0917934 2026.05.03 
  

 
0919161 2026.06.27 
  

 
0920154 2026.04.13 
  

 
0925401 2026.05.10 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0306859 2015.12.27 
  

 
0648997 2015.12.28 
  

 
0649424 2015.12.26 
  

 
0649867 2015.12.30 
  

 
0650253 2015.12.29 
  

 
0650315 2015.12.26 
  

 
0874165 2015.12.29 
  

 
0874830 2016.01.13 
  

 
0876947 2015.12.28 
  

 
0877059 2015.12.28 
  

 
0877060 2015.12.28 
  

 
0877061 2015.12.28 
  

 
0877295 2015.12.28 
  

 
0877590 2016.01.14 
  

 
0877696 2016.01.11 
  

 
0877877 2015.12.27 
  

 
0878036 2015.12.27 
  

 
0878170 2016.01.13 
  

 
0878235 2016.01.11 
  

 
0879087 2015.12.30 
  

 
0879088 2015.12.30 
  

 
0879154 2015.12.29 
  

 
0879275 2015.12.29 
  

 
0879422 2016.01.10 
  

 
0879454 2015.12.30 

0879830 2016.01.14 
  

 
0880192 2016.01.14 
  

 
0880274 2016.01.14 
  

 
0880582 2015.12.27 
  

 
0880837 2015.12.27 
  

 
0880893 2016.01.13 
  

 
0880908 2016.01.10 
  

 
0881321 2015.12.30 
  

 
0881456 2015.12.28 
  

 
0881518 2015.12.27 
  

 
0883632 2015.12.27 
  

 
0883663 2015.12.30 
  

 
0883827 2016.01.15 
  

 
0884032 2015.12.28 
  

 
0884712 2015.12.28 
  

 
0884822 2015.12.27 
  

 
0885769 2015.12.27 
  

 
0886351 2015.12.28 
  

 
0886987 2015.12.28 
  

 
0887300 2016.01.13 
  

 
0888761 2015.12.26 
  

 
0890155 2015.12.28 
  

 
0892790 2016.01.12 
  

 
0892801 2016.01.12 
  

 
0897892 2015.12.29 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0901954 2016.01.14 
  

 
0903269 2015.12.31 
  

 
0906648 2015.12.30 
  

 
0908493 2015.12.29 
  

 
0912556 2015.12.27 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

0673608 2016.06.22 
  

 
0673854 2016.06.22 
  

 
0893514 2016.06.03 
  

 
1082097 2016.05.03 
  

 
1240978 2016.06.14 
  

 
1240984 2016.06.14 
  

 
1254261 2016.06.15 
  

 
1262005 2016.06.08 
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