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Etterlysning 
 
På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Oslo Patentkontor etter varemerkeloven § 43, bes innehaver av 
registrering nr. 284084, det kombinerte merket ATHELTA SPORT, Athleta Sport DA, Florø, om å melde seg til 
Patentstyret innen 3 måneder.
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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.: 289761 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201607825 
(220) Inndato: 2016.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SURFAPRODUCTS SCANDINAVIA AS, Semsveien 

40, 3300 HOKKSUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Impregnering for marmor/betong/kjeramiske fliser; 
impregnering for marmor/betong/kjeramiske fliser; 
kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og 
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; 
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske 
produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; 
Konserveringsmidler for betong [unntatt malinger og 
oljer]; konserveringsmidler for murstein [unntatt 
malinger og oljer]; konserveringsmidler for murverk 
[unntatt malinger og oljer]; konserveringsmidler for 
teglstein [unntatt maling og olje]; rensemiddel for 
marmor/betong/kjeramiske fliser; syrer; vanntette 
preparater for murverk [unntatt malingl. 

  Klasse 2   Treimpregneringsmidler. 
  Klasse 3   Midler for fjerning av maling; rengjøringsmidler; 

rensemidler, unntatt de som brukes ved 
fabrikasjonsprosesser og for medisinsk bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289762 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201608244 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bonver Videodata Aktiebolag, SE-18185 LIDINGÖ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Brækhus Dege Advokatfirma DA, Postboks 216, 1300 
SANDVIKA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Melk og drikke basert på melk; yoghurt og drikke 

basert på yoghurt; milkshake; leskedrikker basert på 
melk.   

  Klasse 30   Iskrem og sorbet (is) i små og store pakker; ispinner; 
iskrembeger; iskremkjeks; iskremkornetter; kuler av 
iskrem (spiselig); iskrem soda; iskrem basert på 
yoghurt; iskrem basert på meieriprodukter; frossen 
yoghurt; iskremprodukter, som for eksempel kjegler, 
strøssel og sauser; is; is desserter; smakstilsatt 
vannholdig is og sorbet; drikker bestående av knust is. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289763 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201608245 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bonver Videodata Aktiebolag, SE-18185 LIDINGÖ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Brækhus Dege Advokatfirma DA, Postboks 216, 1300 
SANDVIKA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Melk og drikke basert på melk; yoghurt og drikke 

basert på yoghurt; milkshake; leskedrikker basert på 
melk.   

  Klasse 30   Iskrem og sorbet (is) i små og store pakker; ispinner; 
iskrembeger; iskremkjeks; iskremkornetter; kuler av 
iskrem (spiselig); iskrem soda; iskrem basert på 
yoghurt; iskrem basert på meieriprodukter; frossen 
yoghurt; iskremprodukter, som for eksempel kjegler, 
strøssel og sauser; is; is desserter; smakstilsatt 
vannholdig is og sorbet; drikker bestående av knust is. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289764 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201606625 
(220) Inndato: 2016.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Crate & Barrel Holdings, Inc., 1250 Techny Road, US-
IL60062 NORTHBROOK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Detaljhandel-, online- og postordre-butikktjenester 
innen hjeminnredning og tilbehør, sengeutstyr, 
oppbevaring, romdekorering, babyutstyr, såpe, 
ryggsekker, samleobjekter, bøker, leker, bildealbum og 
bilderammer; og postordretjenester innen baseballkort, 
ryggsekker, sengeutstyr, pledd og tepper, bøker, 
klokker, klesstativer, garderobestativer og knaggrekker, 
vattepper, møbler og møbelbeslag, madrasser, 
produkter relatert til sengeutstyr, lamper, speil, uroer, 
vimpler, bildealbum, bilderammer, puter, plakater, 
patchworktepper, gulvtepper, lakener, såpe, 
oppbevaringsbeholdere, kosedyr, serviettbokser, leker, 
vegg-oppheng, avfallskurver, vindusinteriørartikler og 
beslag dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 289765 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201606632 
(220) Inndato: 2016.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE LAND OF NOD 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Crate & Barrel Holdings, Inc., 1250 Techny Road, US-
IL60062 NORTHBROOK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Detaljhandel-, online- og postordre-butikktjenester 
innen hjeminnredning og tilbehør, sengeutstyr, 
oppbevaring, romdekorering, babyutstyr, såpe, 
ryggsekker, samleobjekter, bøker, leker, bildealbum og 
bilderammer; og postordretjenester innen baseballkort, 
ryggsekker, sengeutstyr, pledd og tepper, bøker, 
klokker, klesstativer, garderobestativer og knaggrekker, 
vattepper, møbler og møbelbeslag, madrasser, 
produkter relatert til sengeutstyr, lamper, speil, uroer, 
vimpler, bildealbum, bilderammer, puter, plakater, 
patchworktepper, gulvtepper, lakener, såpe, 
oppbevaringsbeholdere, kosedyr, serviettbokser, leker, 
vegg-oppheng, avfallskurver, vindusinteriørartikler og 
beslag dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289766 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.13, EM, 014998462 
(210) Søknadsnr.: 201601921 
(220) Inndato: 2016.02.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., 
Amsterdamseweg 55, NL-1182GP AMSTELVEEN, 
Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Leketøy og spill; dukker; kosedyr; lekekjøretøy; 
byggeklosser (leketøy); brettspill; kortspill; 
dataspillapparater. 

  Klasse 35   Annonsevirksomhet; reklamevirksomhet; 
promoteringstjenester; varehandel innen området for 
spill og leketøy, leker, skrivesaker, klær, hodeplagg, 
filmer, bilder, datahardware og datasoftware, mat og 
drikke; bedriftstjenester og kontorfunksjoner relatert til 
etablering av spare- og rabattsystemer; arrangering av 
salgsfremmende aktiviteter, inkludert 
lojalitetsordninger; økonomiforvaltning relatert til spare- 
og rabattordninger; databaseadministrasjon, inkludert 
elektronisk databaseadministrasjon; de forannevnte 
tjenester også via internett. 

  Klasse 39   Flyselskap- og luftfartsvirksomhet, nemlig befraktning, 
transport; megling innen området for reisearrangering; 
tilveiebringelse av reiseinformasjon; reisereservering 
og –booking; gjøre bookinger og reserveringer for 
flyginger og flyreiser; organisering av ferier, cruise, 
ekskursjoner, ekspedisjoner, guidede turer og 
dagsturer; reservering av reisebilletter; bilutleie; de 
forannevnte tjenester også via internett. 

  Klasse 41   Underholdning for barn, nemlig tilveiebringelse av 
show, filmer og tegnefilmer, via in-flight 
underholdningssystemer om bord på fly, via internett 
eller andre kringkastingsmedier; forlagsvirksomhet; 
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sammenstilling, produksjon, regissering, dirigering, 
iscenesetting og presentasjon av radioprogrammer, 
TV-programmer, audiovisuelle programmer, musikalske 
programmer, underholdningsprogrammer og 
teaterprogrammer; produksjon av filmer og 
dokumentarer; alle de forannevnte tjenester også via 
internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289767 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201608235 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lajla Paulsen, Solørveien 769, 2415 HERADSBYGD, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Vokslys; stearinlys; vokslys støpt med bivoks. 
  Klasse 20   Honningvokskaker. 
  Klasse 30   Honning, honningkaker; næringsmidler av korn; brød, 

bakverk, konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, 
honning, sirup; is; karameller (godterier). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289768 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201608236 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lajla Paulsen, Solørveien 769, 2415 HERADSBYGD, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Vokslys; stearinlys; vokslys støpt med bivoks. 
  Klasse 20   Honningvokskaker. 
  Klasse 30   Honning, honningkaker; næringsmidler av korn; brød, 

bakverk, konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, 
honning, sirup; is; karameller (godterier). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289769 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201604118 
(220) Inndato: 2016.03.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RENÉ MARGIDO KJØLSRUD, HOLMENKOLLVEIEN 
10 B, 0376 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Sekker; bager. 
  Klasse 20   Stoler; liggeunderlag. 
  Klasse 22   Telt; pakkesekker. 
  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; bekledning for sport og 

villmark. 
  Klasse 28   Gymnastikk- og sportsartikler. 
  Klasse 35   Salg av varene som nevnt i klassene 18, 20, 22, 25 og 

28. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289770 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201607905 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hurtigruten AS, Postboks 6144 Langnes, 9291 

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; kafe-, 

kafeteria- og restauranttjenester; midlertidig 
innlosjering, formidling av forannevnte tjenester for 
andre; informasjon vedrørende forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289771 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201607906 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hurtigruten AS, Postboks 6144 Langnes, 9291 

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Turoperatørtjenester; organisering og arrangering av 

reiser og turer; organisering og arrangering av cruise; 
fergetransport; transport av gods og passasjerer; 
sjøtransport; pakking og oppbevaring av gods; 
lasthåndtering; reise- og billettreservasjoner; 
transittjenester; informasjon vedrørende transport; 
sightseeing. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289772 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201607907 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hurtigruten AS, Postboks 6144 Langnes, 9291 

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Veldedighetsinnsamlinger. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289773 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201607908 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RLVNT Distribution AB, BOLSHEDENS 
INDUSTRIVÄG 35 2TR, SE-42750 BILLDAL, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Vaskemidler; preparater for vask; preparater for 
vasking; vaskemiddel i pulverform; kommersielle 
vaskemidler; konserverende vaskemidler; tøymyknere 
for vask; skyllemidler for vask; vaskemidler for tekstiler; 
flytende såpe for vask; skyllemidler for bruk ved vask 
av klær; vaskeblekemidler; vaskemiddelsåpe; 
rengjøringsmidler og velluktende preparater; 
rengjøringssåpe; rengjøringsmidler; 
rengjøringspreparater; rengjøringsmidler for sko; 
rengjøringspreparater for tøy; vask-, oppvask- og 
rengjøringsmidler; vaskepreparater for personlig bruk; 
vasketilsetninger; syntetiske rengjøringsmidler for klær; 
parfymert spray for oppfriskning av tøy; 
sprayrengjøringsmidler for å friske opp idrettsutøveres 
tannbeskyttelse; skyllemidler; såpe; såpeprodukter; 
skorengjøringspreparater; preparater for rengjøring og 
polering av lær og sko; velluktende luftpreparater; 
biologiske vaskemidler; bløtleggingsgmiddel for vask; 
væsker for vask; vaskemidler for sportsklær; 
vaskemidler for treningsklær; rengjøringsspray for 
sportssko; blekepreparater. 

  Klasse 30   Kornkaker og energikaker; proteinrike kornbarer; 
risbasert snacks; kornbasert snacks; müslibaserte 
snacks-stenger; snacks fremstilt av müsli; snacks 
fremstilt av fullkortshvete; snacks fremstilt av korn; 
riskaker; sjokoladebaserte næringskaker, ferdige til å 
spises; karbohydratbaserte næringsdrinkblanding for 
bruk som måltidserstatning. 

  Klasse 32   Energidrikker; energidrikker inneholdende koffein; 
energidrikker [ikke for medisinske formål]; 
sportsdrikker; proteinberikede sportsdrikker; drikker 
med næringstilskudd; smakstilsatte kullsyreholdige 
drikker; vitaminberiket kullsyreholdig vann [drikker]. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 289774 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.02, US, 86/895,082 
(210) Søknadsnr.: 201608459 
(220) Inndato: 2016.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

KICKBAK 
(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   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 
drikkebeholdere; isolerende drikkebeholdere; 
drikkebeholdere med lokk; varmerisolerende beholdere 
for drikkevarer; krus; kopper; drikkeglass; drikkeflasker; 
glass til bruk som drikkeglass; lokk til drikkebeholdere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289775 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(300) Søknadsprioritet 2016.07.08, EM, 015623036 
(210) Søknadsnr.: 201607909 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, DK-1092  
KØBENHAVN K, Danmark 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Lagret computer software, elektroniske publikasjoner 
og nedlastbare publikasjoner til bruk i forbindelse med 
eiendomshandel, realkreditt, finansiering, långivning, 
byggevirksomhet og relaterte emner, herunder til online 
tilgang via computer, modem, internett og andre 
globale computernettverkssystemer.  

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; organisering av 
utstillinger med kommersielle eller reklamemessige 
formål; kostprisanalyser; datasøking for andre i 
dataregistre og databaser: innhenting, sortering, 
redigering, systematisering, samling og innføring av 
informasjon i databaser og registre; utarbeidelse av 
omkostningsanalyser og – oversikter, 
virksomhetsstatistiske opplysninger og økonomiske 
rapporter (beregninger) og økonomiske prognoser; 
vurdering av forretningsanliggender; markedsføring; 
markedsføringsbistand; online annonsering på internett 
og datanettverk; auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; 
tilrettelegging av en online markedsplass for kjøpere og 
selgere av varer og tjenester; informasjons-, 
rådgivnings-, konsulent- og formidlingsvirksomhet 
vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser; 
forannevnte tjenester relatert eksklusivt til 
eiendomshandel, realkreditt, finansiering, långivning, 
byggevirksomhet og relaterte emner; bistand og 
rådgivning vedrørende forretningsledelse, herunder av 
eiendomsmegler-, långivnings- og 
finansieringsvirksomhet, salgsfremmende tiltak for 
andre vedrørende fast eiendom, byttehandel, formidling 
av handel tilbudt via en portal på et globalt 
datanettverk.  

  Klasse 36   Lån, kredit og finansielle tjenester; formidling av lån, 
pantsetting, kredit og finansiering; 
avbetalingsfinansiering; finansiering av kjøp; lån 
[finansiering]; finansiering og lån mot sikkerhet, 
herunder i form av pant, eiendomsforbehold, garantier, 
kausjon og sikkerhet i aktiva; finansiell leasing; 
operasjonell leasing av fast eiendom; factoring; 
investering av kapital; finansiell risk management; 
investeringsfond og investeringsforeninger; 
pantelånvirksomhet; inkassobyråvirksomhet; finansiell 
rådgivning; finansiell analyse; tilveiebringelse av 
finansiell informasjon; administrasjon, kontroll og 
behandling av betalinger; forvaltning av fast eiendom, 
formuer og kapital; utleie av fast eiendom; leasing av 
fast eiendom; aktuarvirksomhet; taksering av fast 
eiendom; eiendomsmeglervirksomhet, finansiell 
virksomhet, herunder finansielle analyser, finansiell 
rådgivningsvirksomhet, kreditkontrakter, lån mot pant, 
vurdering av fast eiendom, verdifastsettelse av fast 
eiendom og andre økonomiske vurderinger;  
informasjons-, rådgivnings-, konsulent- og 
meglertjenester vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser; alle forannevnte ytelser også ytt via 
internett og intranett. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon vedrørende eiendomshandel, 
realkreditt, finansiering, långivning, byggevirksomhet og 
relaterte emner; online tjenester, særlig formidling av 
beskjeder, tilveiebringelse av interaktive online 
oppslagstavler, tilby online fora samt formidling av 
tilgang til et elektronisk online nettverk for uthenting av 
informasjon, alle de forannevnte tjenester i forbindelse 
med eiendomshandel, realkreditt, finansiering, 
långivning, byggevirksomhet og relaterte emner; 
tilveiebringe tilgang til elektronisk informasjon om bank-
, valuta-, investerings-, realkreditt-, forsikrings-, 
eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell 
virksomhet.   

  Klasse 42   Utleie av computer hardware, computer software, 
utstyr til elektronisk databehandlingsutstyr og 
databehandlingssystem; dataprogrammering; design 
og utvikling av computer hardware og software; 
vedlikehold av data-software; arkitekttjenester; 
interiørarkitekttjenester; ingeniørvirksomhet; utvikling, 
vedlikehold, overvåking og administrasjon av 
hjemmesider for andre; web-hosting for andre; PaaS 
(platform-as-a-service);  hosting av digitalt innhold, 
nemlig, on-line tidsskrifter og blogger; rådgivnings- og 
konsultasjonstjenester forbundet med de forannevnte 
tjenester; de forannevnte tjenester er eksklusivt i 
forbindelse med eiendomshandel, realkreditt, 
finansiering, långivning, byggevirksomhet og relaterte 
emner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289776 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201613350 
(220) Inndato: 2016.11.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RAMWERK AS, c/o Ramberg, Colletts gate 10 B, 0169 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Organisering av messer og utstillinger for handels og 
reklameformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289777 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201607911 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Viña Carmen S.A., Av. Apoquindo 3669, Las Condes, 

CL- SANTIAGO, Chile 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Vin og musserende vin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289778 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201603606 
(220) Inndato: 2016.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pronomic AB, Box 5504, SE-19205 SOLLENTUA, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BERGENSTRÅHLE & PARTNERS GØTEBORG AB, 

Lindholmspiren 5 A, SE-41756 GØTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Løfteapparater; truckheiser; vognheiser. 
  Klasse 12   Gaffeltruck 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289779 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201607576 
(220) Inndato: 2016.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BYBI, Kaptein Oppegaardsvei 6 b, 1164 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Landskapsarkitekter Landskapsplanlegging 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289780 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.11, US, 86/871,901 
(210) Søknadsnr.: 201607876 
(220) Inndato: 2016.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Marker Völkl (International) GmbH, Ruessenstrasse 6, 

CH-6340 BAAR, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Sportshjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; briller for 

idrettsutøvere; skibriller. 
  Klasse 18   Bager og vesker, nemlig håndvesker, bagasjevesker, 

torgvesker, rumpetasker, skipssekker, konvoluttvesker, 
bager med snøring, universal sportsbager, reisevesker; 
ryggsekker. 

  Klasse 25   Klær, nemlig skjorter, sportsdrakter, skjørt, 
treningsgensere, t-skjorter, shorts, sokker, vester, 
jakker og bukser, undertøy; hodeplagg, nemlig skiluer, 
snowboard-caps, tenniscaps, pannebånd og hatter; 
skihansker og snowboard-hansker, skistøvler, after-ski 
støvler, snowboard-støvler og tennissko. 

  Klasse 28   Sportsutstyr og sportsartikler, nemlig ski og 
snowboard, skistaver, skibindinger og 
snowboardbindinger, tennisracketer, squashracketer, 
racquetball racketer, badmintonracketer; 
reparasjonssett for forannevnte sportsutstyr og 
sportsartikler; bager spesielt tilpasset ski, snowboard, 
skistøvler, tennisracketer, squashracketer, racquetball 
racketer, badmintonracketer; klatreskinn for bruk 
sammen med turski;  skibrodder for bruk sammen med 
skibindinger; ryggbeskyttelse for sportsbruk, 
knebeskyttere for sportsbruk, leggbeskyttere for 
sportsbruk, albuebeskyttere for sportsbruk; gripetape 
og strenger for sportsracketer. 

  Klasse 41   Organisering, arrangering og gjennomføring av 
sportskonkurranser; tilveiebringe sportsfasiliteter for 
leirer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289781 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201607878 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BARBARA MARCO HERNANDEZ, GULLSVÅGVEIEN 

10, 8980 VEGA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Organisering av reiser  
  Klasse 41   Ledelse av guidede turer; ferieleirtjenester 

[underholdning]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289782 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201607575 
(220) Inndato: 2016.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DreamWorks Animation LLC, 1000 Flower Street, US-

CA91201 GLENDALE, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Forhåndsinnspilte videoplater og DVD-er med 

spillefilmer, fjernsynsserier eller andre kortform-
underholdningsprogrammer i form av komedie-, drama-
, nyhets-, reality- og varietéinnhold; forhåndsinnspilte 
optiske og magnetooptiske plater med musikk, 
spillefilmer, fjernsynsprogrammer eller andre kortform-
underholdningsprogrammer i form av komedie-, drama-
, nyhets-, reality- og varietéinnhold; forhåndsinnspilte 
CD-er med musikk og spillefilmmusikk (sound track); 
nedlastbare show med fjernsyn og kortformprogrammer 
og spillefilmer i form av komedie-, drama-, nyhets-, 
reality- og varietéinnhold; familie- og barneprogrammer; 
interaktivt multimedie-software for spilling av spill; 
nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for 
spilling av spill og for tilgang til underholdningsinnhold 
for bruk med datamaskiner, bærbare håndholdte 
digitale elektroniske kommunikasjonsinnretninger, 
mobilinnretninger samt trådete og trådløse 
kommunikasjonsinnretninger; dataspillsoftware for 
trådløse og elektroniske mobile innretninger, 
mobiltelefoner og håndholdte elektroniske innretninger; 
dataspillplater; videospillplater; innretninger og utstyr 
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for synskorreksjon og beskyttelse av øynene, briller, 
solbriller og etuier til disse; dekorative magneter; 
kinematografiske maskiner og apparater: trådløse 
kommunikasjonsinnretninger og –systemer for 
datasoftware for overføring av lyd, stemmer og bilder; 
nedlastbare animerte tegnefilmer; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner, nemlig magasiner og bøker 
innen underholdningsområdet. 

  Klasse 16   Bøker og magasiner innen underholdningsområdet; 
festdekorasjoner av papir; festmateriell av papir, nemlig 
papirservietter, bordbrikker av papir, gavepapir og 
gavebånd av papir, gavepakkesløyfer av papir, 
bordduker av papir og festposer av papir; 
aktivitetsbøker for barn; historiebøker for barn; 
komediebøker; grafiske romaner; fargebøker; 
bokmerker; løsbladbindere; porteføljer (skrivemateriell); 
spiralbundne notatbøker; notatblokker; dagbøker; 
dagsplanleggere; kalendere; utklippsalbum; skissebok-
album; fotografialbum; klistremerkealbum; 
klistremerker, dekaler; stempelputer; blekkputer; 
gummistempler; varmeoverførte applikasjoner i form av 
dekaler laget av papir; overføringspapir for midlertidig 
tatovering (lignende dekaler); tavler for skriving; 
blyanter; penner; viskelær for blyanter;  dekorative 
blyanttoppornamenter; penneholdere, blyantholdere og 
pennaler; pennebokser og blyantbokser; 
blyantspissere; kritt; markeringspenner og –tusjer; 
plakater; postkort; samlekort/byttekort) hilsningskort; 
vimpler lager av papir; malesett for barn; kunst- og 
håndverksmalesett; studeringssett, bestående av 
viskelær, tegne linjaler, blyantspissere og 
penneholdere/pennaler; pakker med skrivemateriell 
bestående av skrivepapir, konvolutter, 
markeringspenner og –tusjer, samt sjabloner; 
aktivitetssett bestående av klistremerker og 
gummistempler. 

  Klasse 25   Klær, nemlig skjorter og topper, kjoler, skjørt, bukser, 
benklær, jeans, shorts, overaller, treningsgensere og 
treningsbukser, treningsdresser, hansker, bukseseler, 
slips, kåper, frakker og jakker, trikotasje, pysjamaser, 
morgenkåper, nattskjorter, nattøy, undertøy, halloween-
kostymer, spedbarnsklær og baby-smekker av stoff; 
hatter; capser; sko, støvler og tøfler. 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy, nemlig action-figurer og 
tilbehør dertil, badekarleker, drager, byggeleker, 
brettspill, action-kunnskapsspill, manipuleringsspill; 
målspill, et sett med en stokk eller stav samt en 
oppløsning som lager bobler, kostyme-masker, 
mekaniske leker, leke-kjøretøy, tilbehør til lekekjøretøy, 
dukker, dukketilbehør, dukkeklær, beanbag-dukker, 
leketøysfigurer, tilbehør til leketøysfigurer, lekefigurer, 
oppblåsbare leker, sendeplater, puslespill, klinkekuler, 
plysjleker, marionetter, leker til å kjøre på/sitte på, 
skateboard, ballonger, rulleskøyter, leketøysbanker, 
vannsprutende leker, kosedyr, og lekekjøretøy; 
juletreornamenter; kuler inneholdende vann (water 
globes); flipperspill; spillkort; håndholdte enheter for å 
spille elektroniske spill til bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor; golf- og sportsballer, stresslindringsballer. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester i form av av produksjon og 
distribusjon av film, fjernsynsserier og 
kortformunderholdningsinnhold som hver inneholder 
reality, komedie, drama, nyheter og varieté; 
underholdningstjenester, nemlig som omfatter reality, 
komedie og drama; underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringe løpende programmer omfattende reality, 
komediem drama, nyheter og varieté, levert via 
internett, trådløse- og mobile nettverk; tilveiebringe 
nyheter og informasjon innen områdene underholdning, 
fjernsyn og filmer via internett, mobile- og trådløse 
nettverk; forlystelsesparkattraksjoner og 
temaparktjenester; livesceneoppføringer, vannparker; 
interaktive spille- og lekeområder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289783 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201506498 
(220) Inndato: 2015.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2025.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WELLVITA APS, Energivej 18, DK-6700 ESBJERG, 
Danmark 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Diett- og kosttilskudd; preparater av vitaminer; 
vitamin- og mineraltilskudd; plaster; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; 
herbicider; medisinske preparater til slankende formål; 
slankende piller; midler mot hård hud. 

  Klasse 35   Detaljhandel med kosttilskuddd; engroshandel med 
kosttilskudd; detaljhandel med dietetiske preparater; 
engroshandel med dietetiske preparater; detaljhandel 
med vitamin- og mineraltilskudd; detaljhandel med 
plastre; detaljhandel med preparater til utryddelse av 
skadedyr; detaljhandel med soppdrepende midler; 
detaljhandel med ugressdrepende midler; detaljhandel 
med medisinske preparater til slankende formål; 
detaljhandel med slankende piller; detaljhandel med 
midler mod hård hud; engroshandel med vitamin- og 
mineraltilskudd; engroshandel med plastre; 
engroshandel med preparater til utryddelse af 
skadedyr; engroshandel med soppdrepende midler; 
engroshandel med ugressdrepende midler; 
engroshandel med medisinske preparater til slankende 
formål; engroshandel med slankende piller; 
engroshandel med midler mod hård hud; detaljhandel 
med hårpleiepreparater; detaljhandel med hårstyling 
preparater; engroshandel med hårpleie preparater; 
engroshandel med hårstyling preparater; Detaljhandel 
med fødevarer; Engroshandel med fødevarer.  

  Klasse 44   Veterinær virksomhet; hygienisk pleie og skjønnhets 
pleie av mennesker og dyr; landbruks-, havbruks- og 
jordbruksvirksomhet; sunnhets- og skjønnhetspleie; 
rådgivning om sunnhet; støtte til personer i forbindelse 
med røykeslutt; rådgivning om røykestopp; Medisinske 
tjenesteytelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289784 
(151) Reg.dato.: 2016.11.17 
(210) Søknadsnr.: 201605055 
(220) Inndato: 2016.04.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NBA Properties, Inc., Olympic Tower - 645 Fifth 

Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Lydopptak og videoopptak med underholdning og 

informasjon innen basketball; audio-plater, videoplater, 
datamaskin laserdisketter, pre-innspilte lyd og 
videokassetter, pre-innspilte lyd og videobånd, innspilte 
CD-plater, ferdiginnspilte laserplater, alle med 
underholdning og informasjon relatert til basketball; 
datatilbehør, nemlig flash-stasjoner, datamaskinstativ, 
musematter, datamus, plateetuier, bærevesker 
tilpasset for datamaskiner, tastatur for datamaskiner, 
alle relatert til basketball; dataprogrammer for visning 
av informasjon, statistikk eller spørsmål om basketball; 
dataprogrammer, nemlig skjermsparere med basketball 
temaer; dataprogram for å få tilgang til og visning av 
bakgrunnsbilde for datamaskin; datamaskin 
programvare, nemlig browsere for bruk til visning data 
på internett; PC-film, nemlig montert plastfolie for å få 
ripesikker barriere på og rundt dataenheter; 
dataspillprogramvare; videospillprogramvare, 
videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, 
hodetelefoner og ørepropper, trådløse telefoner, 
telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig hodetelefoner, 
beskyttelsesfilm, ansiktplater og mobiltelefon cover 
(dekke); elektronikktilbehør, nemlig etuier, deksler og 
stativ for MP3-spillere, elektroniske nettbrett og 
bærbare digitale assistentenheter; dekorative dekker 
(covere) til brytere, videoskjermer, dataskjermer, 
kikkerter; solbriller; brilleinnfatninger; remmer og lenker 
til briller; brille- og solbrilleetuier; magneter; 
engangskameraer; magnetisk kodede telefonkort til 
betalingsformål; nedlastbare video-opptak, video 
stream innspillinger og nedlastbare lydinnspillinger 
innen basketball over Internett; nedlastbare 
programvare for visning av databaser med informasjon, 
statistisk informasjon, spørsmål, statistikk 
(undersøkelser), og interaktive undersøkelser innen 
basketball via internett; nedlastbare 
dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill 
og nedlastbar programvare for spørrespill levert over 
internett; nedlastbar programvare til bruk  som 
skjermsparere og til bruk i utformingen av 
plastfolie/beskyttelsesfolie til beskyttelse av 
dataskjermer, samt til bruk for å lage avatarer for å bruk 
i dataspill og i manipulerte datapekere over Internett; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig 
magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter 
innen basketball via Internett; nedlastbare kataloger 

som leveres via Internett med en rekke 
basketballinspirerte produkter; nedlastbare 
gratulasjonskort levert over Internett. 

  Klasse 16   Publikasjoner og trykksaker, nemlig basketball 
samlekort, samlekort, klistremerker, dekaler, frimerker, 
samledisketter i papp, notattavler, oppslagstavler, 
karaffelbrikker av papir, postkort, spisebrikker av papir, 
ansiktsservietter, notatkort, notatblokk, kulepenner, 
fargestifter, markørpenner, gummistrikker, blyanter, 
penn- og papirholdere, dokumentstativ, minnebøker 
(scrap books), stempler, tegnelinjaler, bannere og flagg 
laget av papir, ringpermer, saksmapper, notisbøker, 
porteføljenotatbøker, umonterte og monterte 
fotografier, plakater, kalendere, klistremerker, 
bokomslag, bokmerker, innpakningspapir, 
aktivitetsbøker for barn, fargebøker for barn; statistiske 
bøker, guidebøker, og oppslagsverk, alt innen 
basketball; magasiner innen basketball, kataloger innen 
basketball, jubileumsspill og suvenir programmer 
knyttet til basketball, papirvimpler, skrivesaker, 
postkort, invitasjonskort, trykte sertifikater, 
gratulasjonskort, julekort, informasjonsark med 
statistikk innen ulike basketballemner; nyhetsbrev, 
brosjyrer, hefter, og spilleplaner for basketballkamper; 
banksjekker, sjekkhefteomslag, sjekkhefteholdere, 
tegneserier; ikke-magnetiske kredittkort og  telekort  
som ikke er magnetisk kodet; klippekort. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig strømper, sko, 
basketballsko, basketballjoggesko, tøfler, t-skjorter, 
skjorter, pologensere, treningskjorter, treningsbukser, 
bukser, treningsoverdeler, gensere, shortser, 
pyjamaser, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, 
belter, slips, nattskjorter, luer, capser, visir, 
overtrekkssdresser, overtreksbukser, 
overtrekksjakker/gensere/, vindtette jakker, parkas, 
jakker, baby smekker ikke av papir, pannebånd, 
håndleddsbånd (klær), forklær, undertøy, boxer shorts, 
tøysko, ørevarmere, hansker, votter, skjerf, vevede og 
strikkede skjorter, jerseykjoler, kjoler, 
cheerleadingkjoler og uniformer, badetøy, badedrakter, 
bikinier, badebukser, surfeshorts, våtdrakter, 
strandklær, sandaler, strandsandaler, strandhatter, 
solskjermer, svømmecaps, badehetter, hodeplagg med 
tilhørende parykker. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, spill og 
sportsutstyr, nemlig basketballer, golfballer, 
lekeplassballer, sportsballer, gummiballer og 
skumballer, myke baller for spill, plastballer for spill, 
basketballnett, basketballkurver, små basketballkurver, 
basketballpumper og nåler; golfkøller, golfbager, golf 
puttere, golfutstyr, nemlig reparasjonssett for oppslått 
torv [golfutstyr], tees, ballmarkører, golfbagtrekk, trekk 
til golfklubber, golfhansker, esker [emballasje] til 
golfballer, golf putter; stativ til biljardkølle, biljardballer, 
stativ til biljardballer, dartskap, elektronisk brettspill, 
basketballspill [brettspill], ferdighetsspill, selskapsspill 
for barn og voksne, spørrespillspill, kunnskapsspill og 
elektroniske arkadespillmaskiner, basketball 
utstyrspakke med kurv og fløyte, dukker, dekorative 
dukker, samledukker, actionfigurer, utstoppede leker, 
plysjleker, puslespill, byggeklosser, juletrepynt og 
julestrømper; leketøysbiler, lastebiler, tog og varebiler, 
skumfigurer av fingre og trofeer, leketøytrofeer, 
spillkort, kortspill, leketøy med lyd, kosedyr; 
strandleker, nemlig badeballer, oppblåsbare baller, 
bøtter og spader, sandleker, sandkasseleker, 
vannspruteleker; bassengtilbehør, nemlig 
svømmeutstyr, svømmemadrasser, vannflåter, 
skumflåter, svømmeringer, baderinger, skumringer, 
kroppsbrett, surfebrett, svømmeføtter, hjelpemidler for 
å svømme; utstyrspakker inneholdende volleyball, 
volleyballnett, sidelinjer og fløyte, og utsyrspakke til 
vannpolo, nemlig ball, nett og fløyte; dekorative 
vindpølser; miniatyrstadioner [reproduksjoner], nemlig 
små modeller av en stadion i plast; snøglobus [leker]; 
videospillmaskiner for bruk til fjernsyn og håndholdte 
kontrollere til bruk til videospill. 

  Klasse 41   Underholdning og pedagogiske tjenester innen TV-og 
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radioprogrammer om basketball, basketballkamper og 
basketballutstillinger; produksjon og distribusjon av 
radio og TV show om basketballkamper, 
basketballhendelser og programmer innen basketball; 
gjennomføre og arrangere basketballleirer, 
treningsakademier, danseakademier og 
basketballkamper; underholdningstjenester innen 
opptreden eller dans på basketballkamper og 
utstillinger, akademier, leirer, kampanjer og andre 
basketball-relaterte hendelser, spesielle arrangementer 
og fester; fan-klubber; underholdningstjenester, nemlig 
å gi et nettsted med multimediemateriale i innen TV-
høydepunkter, interaktive tv-høydepunkter, 
videoopptak, video stream innspillinger, interaktive 
video høydepunkter, radioprogrammer, 
radiohøydepunkter og lydinnspillinger innen basketball; 
gi nyheter og informasjon innen statistikk og spørsmål 
innen basketball; underholdningstjenester, nemlig 
fremskaffe on-line ikke-nedlastbare spill, nemlig 
dataspill, videospill, interaktive videospill, 
ferdighetsspill, arkadespill, voksnes og barns 
selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; 
elektroniske publiseringstjenester, nemlig utgivelse av 
blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker, og timeplaner 
på nettet, alt innen basketball; tilbyder av en online 
database innen basketball. 
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  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; interaktive dataspill programmer; e-
bøker; digitale bøker for nedlasting fra Internett; bøker 
spilt inn på plate; bøker tatt opp på bånd; nedlastbare 
e-bøker; dataspill programvare, kan lastes ned via 
internett [programvare]; dataspill programvare lastes 
ned fra et globalt datanettverk og trådløse enheter; 
dataspill programmer tatt opp på bånd [programvare]; 
innspilt programvare for dataspill; instruksjonsmanualer 
i elektronisk format; nedlastbare 
programvareapplikasjoner; nedlastbare kurs og 
opplæringsmateriell; programvare for elektroniske spill 
for håndholdte elektroniske enheter; programvare for 
elektroniske spill for trådløse enheter; programvare for 
elektroniske spill for mobiltelefoner; programvare for 
elektroniske spill; programvare for kommunikasjon; 
programmerte videospill som finnes vedlagt 
kassetter[programvare]; programvare for dataspill 
[dataprogrammer]; programvare for dataspill; dataspill 
(programvare); dataspill kassetter [programvare]; 
programvare for dataspill; innspilte programmer for 
håndholdte spill med LCD- skjermer; dataprogrammer 
for undervisning / utdannelse; Opplæringsmanualer i 
form av dataprogrammer; videospill på plate 
[programvare]; spillefilmer. 

  Klasse 16   Trykt materiale til undervisning / veiledning; bøker; 
bøker for barn; bøker i lommeformat for notater, 
bokomslag; bruksanvisninger ; brukerveiledninger for 
dataspill; bokomslag; trykksaker; tegneserier for 
magasiner [trykksaker]; hurtigguide i lommeformat 
[trykksaker]; nyhetsbrev [trykksaker]; kalendere 
[trykksaker]; trykt materiale til undervisningsformål; trykt 
opplæringsmateriale ; trykte publikasjoner; 
bruksanvisninger ; pedagogiske publikasjoner; 
utdanningsbøker; utdanningspublikasjoner. 

  Klasse 28   Elektroniske pedagogiske spill for utdanning; spill, 
leketøy; leker for pedagogiske formål. 

  Klasse 35   Arbeidsformidling; rådgivningsjenester knyttet til jobb 
og arbeidsrelaterte spørsmål; publisering og 
oppdatering av reklametekster; yrkedsrådgivning 
(annet enn pedagogisk og opplæringsråd); arrangering 
og gjennomføring av utstillinger for forretningsformål; 
organisering av utstillinger for reklameformål; 
organisering av utstillinger for kommersielle formål; 
organisering av utstillinger for butikk- eller handels 
formål; organisering av utstillinger og messer for 
kommersielle og reklameformål; organisering av 
utstillinger for kommersielle eller reklameformål; 
arrangering av presentasjoner for kommersielle formål; 
radio og TV-reklame; reklame og salgsfremmende 
tjenester via tv, radio, post; annonsering- og 
reklametjenester gjort av radio og fjernsyn 
reklamebyråer; informasjonstjenester relatert til 
arbeidskraft og karrieremuligheter; headhunting; 
karriereplanleggingstjenester; rådgivning relatert til 
karriereplanlegging; organisering av arrangementer, 
utstillinger, messer og show for kommersielle, 
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salgsfremmende og reklameformål; publisering av 
reklamemateriell; publisering av reklametekster; 
publisering av annonse- og reklamemateriell; 
publisering av reklame litteratur; publiseringstjenester 
knyttet til reklametekster; tilveiebringelse av 
annonseplass i tidsskrifter, aviser og magasiner; 
forretningsinformasjon og rådgivningstjenester; 
virksomhetsformidling og rådgivning innen salg av 
varer og tilbud av tjenester; rådgivning knyttet til 
personellplassering; rådgivning knyttet til bedriftens 
identitet; rådgivning knyttet til business management; 
rådgivende tjenester for forretningsdrift; rådgivning 
knyttet til arbeidsforhold; rådgivning knyttet til 
rekruttering av arbeidstakere; rådgivning knyttet til 
virksomhetsstyring og forretningsdrift; yrkesinformasjon 
og rådgivning (annet enn for utdanning og 
opplæringsråd); annonseringstjenester knyttet til bøker; 
abonnementer på bøker, magasiner, aviser eller 
tegneserier; forhandlerservice av trykksaker; videresalg 
av trykksaker; detaljhandel av trykksaker; distribusjon 
og formidling av reklamemateriell [brosjyrer, 
prospekter, trykksaker, vareprøver]; engrostjenester for 
trykksaker; formidling av annonse- og reklamemateriell 
(hefte, brosjyre og trykksaker); administrasjon av 
menneskelige ressurser; konsulenttjenester knyttet til 
menneskelige ressurser; reklame og salgsfremmende 
aktiviteter vedrørende rekruttering av arbeidstakere; 
assistanse knyttet til rekruttering og plassering av 
arbeidstakere; rådgivning knyttet til rekruttering av 
arbeidstakere; menneskelige ressurser (HR) tjenester 
og rekrutteringstjenester; psykologisk testing for 
rekruttering av arbeidstakere; rekruttering av 
arbeidstakere; annonse- og reklamevirksomhet samt 
markedsføring.; tjenester innen annonse- og 
reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet, 
salgsfremmende og markedsføringstjenester; 
formidling av data knyttet til reklame og 
salgsfremmende aktiviteter; sysselsettingsinformasjon; 
rekruttering; konsulenttjenester knyttet til rekruttering; 
personalledelse og rekrutteringsrådgivning; rådgivning i 
forbindelse med rekruttering/ ansettelse; 
forretningsanalyse; forretningsanalysetjenester; 
markedsundersøkelser og forretningsanalyser; 
forretningsanalyser, -undersøkelser, og -informasjon ; 
arbeidsformidling; arbeidsformidlingstjenester; 
rekrutterings- og arbeidsformidlingstjenester; jobb 
plassering (formidling); detaljhandel knyttet til 
undervisningsmateriale; distribusjon av annonse-, 
markedsføring- og reklamemateriell; formidling av 
annonser og reklamemateriell [flyveblader, brosjyrer, 
hefter og prøver]; distribusjon av annonse- og 
reklamemateriell i posten; personalledelse; rådgivning 
om organisasjon og ledelse, herunder personalledelse; 
ledelse og organisasjon; rådgivning i forbindelse med 
ledelse og organisasjon; rådgivning knyttet til ledelse 
og organisasjon; business management tjenester; 
business management tjenester i forbindelse med 
utvikling av bedrifter; headhunting tjenester; hr- 
tjenester for andre; innsamling av personlig 
informasjon; intervju tjenester for rekruttering av 
kvalifisert personell; kommersiell handel og 
forbrukerinformasjon; kommersielle 
formidlingstjenester; rådgivningstjeneste om 
virksomhetsledelse via internett; rådgivningstjenester i 
forbindelse med plassering av ansatte; markedsføring 
av reiser [reklame]; markedsføringtjenester i 
forbindelse med reise; omplassering av arbeidstakere; 
engrostjenester knyttet til undervisningsmateriale; 
omstillingstjenester for arbeidstakere (outplacement) ; 
arbeidsplass og personell plassering; personell 
plassering tjenester; tjenester knyttet til personell 
plassering; rekruttering av personell; konsulenttjenester 
i forbindelse med rekruttering av personell; rekruttering-
og plassering av personell; annonsering i forbindelse 
med rekruttering av personell; rekrutteringsbyråer; 
rekrutteringstjenester; personalutvelgelse [for andre]; 
personlighetstest i rekrutteringsøyemed; planlegging av 
personalutnyttelse ; rekrutterings- og 
formidlingstjenester; rekrutteringsannonser; råd om 

personalledelse; rådgivning innenfor bedriftsledelse og 
markedsføring; formidle informasjon om rekruttering; 
rådgivning knyttet til virksomhetseffektivitet; studier av 
virksomhetseffektivitet; tilveiebringe reklameplass; 
tilveiebringelse av reklameplass gjennom elektroniske 
hjelpemidler og globale informasjonsnettverk; 
planlegging for tilveiebringelse av annonseplass i 
aviser; utvelgelse av personell; vurdering av 
bemanningsbehov; forhandlertjenester knyttet til 
undervisningsmateriale; Rådgivning innen 
arbeidsmarkedssektoren og arbeidsmarkedsspørsmål 
knyttet til bistand til foretak, business management, 
økonomi, human resource (HR) tjenester og 
rekruttering; Karriereveiledning vedrørende 
peronalressursforvaltning; Internett-baserte tjenester 
for presentasjon av CV og personlig profil 
(rekrutteringstjenester); Internett-baserte tjenester for 
matching av jobb; Tjenester knyttet til karriereutvikling 
og karriererådgivning relatert til virksomhetsassistanse, 
business management, økonomi, menneskelige 
ressurser (HR) tjenester og rekruttering. 

  Klasse 36   Helseforsikring; privat helseforsikring; deponering av 
midler til utdanningsstipend; tilby lokaler til undervisning 
/ utdannelse. 

  Klasse 38   Kringkasting av radio- og TV-programmer; 
kringkasting av radio- og TV-programmer via satellitt; 
kringkasting av radio- og fjernsynsprogrammer via 
kabel eller trådløse nettverk; radio, TV og kabel-TV 
kringkastingstjenester; media kringkastingstjenester; 
radiooverføring; kringkasting av informasjon og andre 
programmer; streaming av data; streaming av video via 
internett; streaming av video materiale på Internett; 
streaming av lyd på Internett; kringkasting av TV-
programmer; kringkasting via kabel og satellitt; 
kringkasting av programmer via kabel; kringkasting av 
TV-programmer via Internett; kringkasting og overføring 
av kabel-TV-programmer; kringkasting av TV-
programmer via video on demand og PPV tjenester; 
kringkasting og overføring av TV-programmer; 
kringkasting av spillefilmer via Internett; kringkasting og 
overføring av radioprogrammer; 
telekommunikasjonstjenester; trådløs overføring og 
kringkasting av TV-programmer; kringkasting av 
programmer via et globalt datanettverk; kringkasting av 
programmer via Internett; overføring av programmer via 
satellitt; kringkasting av radio og tv-programmer, også 
via kabelnettverk; overføring av programvare for 
interaktiv underholdning; overføring av videodata via 
Internett. 

  Klasse 39   Organisering av reiser; arrangering av reise; reise 
(arrangering -). 

  Klasse 40   Trykkerivirksomhet; Trykking av bøker; digitale 
trykningstjenester ved bestilling av bøker og andre 
dokumenter; digitaltrykk. 

  Klasse 41   Utdanningsakademi; eksaminasjonsvirksomhet og 
prøver; utdanningsforskning; utdanningsseminarer; 
utdanningstjenester som tilbys av institutter for 
videreutdanning; utdanningstjenester levert av ferie- og 
turiststeder; utdanningstjenester som tilbys av 
institusjoner for høyere utdanning; utdanningstjenester 
knyttet til kommunikasjonsevner; utdanningstjenester 
knyttet til kundetilfredshet; utdanningstjenester knyttet 
til utvikling av barns intellektuelle evner; 
utdanningstjenester knyttet til kvalitetstjenester; 
utdanningstjenester knyttet til forretningsdrift; 
utdanningstjenester innen prosjektledelse; 
utdanningstjenester i form av tilsyn; 
utdanningstjenester i form av brevskoler; 
utdanningstjenester i form av brevkurs; 
utdanningstjenester i form av musikk- og TV-
programmer; utdanningstjenester gjennomført via 
radio; utdanningstjenester for ledende ansatte; 
utdanningstjenester for bedrifter; utdanningstjenester 
knyttet til administrativ rådgivning; utdanningstjenester 
knyttet til helsevesenet; utdanningstjenester knyttet til 
bruk av dataprogrammer; utdanningstjenester knyttet til 
levering av opplæringskurs; utdanningstjenester knyttet 
til levering av utdanningskurs; utdanningstjenester 
knyttet til yrkesutdanning; utdanningstjenester knyttet til 
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trening; undervisnings- og utdanningstjenester; 
undervisning og utdanning innen life coaching; 
underholdning-, opplærings - og utdanningstjenester; 
databaserte utdanningstjenester innen ledelse; forlag- 
og publiseringstjenester; produksjon og publisering av 
tekster, ikke reklame tekster; publisering og utstedelse 
av trykksaker; publisering og utgivning av bøker, 
magasiner; publisering av historier; publisering av 
bøker og blader; publisering av brosjyrer; utgivelse av 
hefter; publisering av informasjonsblad; publisering av 
lydbøker; publisering av materiale på magnetiske eller 
optiske datamedier; publisering av publikasjoner; 
publisering av vurderinger; publisering av tekstbøker; 
publisering av tekster; publisering av aviser, magasiner, 
kataloger og brosjyrer; publisering av blader og bøker i 
elektronisk form; publisering av trykksaker; publisering 
av trykksaker i elektronisk form; publisering av 
trykksaker og trykte publikasjoner; publisering av 
lærebøker; utgivning og publisering av trykksaker; 
utgivning og publisering av bøker og blader; 
publiseringsvirksomhet; produksjon og utleie av 
utdannings- og undervisningsmateriell; utleie av 
programvare for dataspill; utlån av bøker og andre 
publikasjoner; utvikling av utdanningsmateriale; 
utvikling av utdanningsmanualer; karriere- og 
yrkesveiledning; yrkesveiledning; yrkesveiledning og 
veiledning [utdanningsråd]; yrkesrådgivning, råd om 
veiledning/ opplæring og undervisning/ utdanning; 
yrkesutdanning knyttet til forebygging av 
helseproblemer; yrkesveiledningstjenester (råd knyttet 
til undervisning/ utdanning og opplæring/ veiledning); 
organisering av konferanser; organisering av 
seminarer; organisering og gjennomføring av 
konferanser; organisering av konferanser for 
utdanningsformål; organisering av konferanser med 
rekreasjonsformål; organisering av konferanser med 
opplæringsformål; organisering av konferanser med 
handelsformål; organisering av konferanser med 
underholdningsformål; organisering av workshops; 
organisering av utstillinger for underholdningsformål; 
organisering av utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsrelaterte formål; organisering av spill og 
konkurranser; organisering og gjennomføring av spill; 
organisering av kurs og tester; organisering av kurs ved 
hjelp av programmerte læringsformer; organisering av 
presentasjoner med utdanningsformål; organisering av 
presentasjoner med underholdningsformål; 
organisering av presentasjoner med kulturelle formål; 
organisering av møter og konferanser; organisering og 
gjennomføring av møter i underholdningssektoren; 
organisering og gjennomføring av møter i 
utdanningssektoren; organisering, gjennomføring og 
organisering av symposier; organisering av 
kommersiell utdanning; organisering av 
veiledning/opplæring og undervisning/ utdannelse; 
organisering av utdanning; organisering av festivaler 
med treningsformål; organisering av festivaler med 
rekreasjonsformål; organisering av festivaler med 
underholdningsformål; organisering av festivaler med 
kulturelle formål; organisering av festivaler med 
utdanningsformål; organisering av festivaler med 
undervisningsformål; organisering av festivaler med 
kulturelle formål; organisering av kurs i 
undervisningsinstitusjoner; organisering av seminarer 
og konferanser; organisering av seminarer knyttet til 
virksomhet; organisering av seminarer med 
rekreasjonsformål; organisering av seminarer knyttet til 
kulturelle aktiviteter; organisering av seminarer for 
utdanningsformål; organisering av seminarer knyttet til 
reklame; organisering av seminarer om veiledning og 
opplæring; organisering av seminarer om undervisning 
/ utdannelse; organisering og gjennomføring av 
konferanser og seminarer; arrangering og 
gjennomføring av seminarer og workshops [utdanning]; 
avholdelse av kurs, seminarer og workshops; 
avholdelse av workshops og seminarer i selvinnsikt; 
avholdelse av workshops og seminarer i selvbevissthet; 
organisering av seminarer knyttet til undervisning / 
utdanning; seminarer; organisering og gjennomføring 

av forelesninger; organisering og gjennomføring av 
personlig utdanningsfora; organisering av 
konkurranser; organisering av konkurranser [utdanning 
eller underholdning]; organisering av konkurranser via 
Internett; arrangere og gjennomføre konkurranser; 
arrangere og gjennomføre utdanningsmøter, ikke 
online; veiledning tilknyttet yrkesorientering; 
arrangering og gjennomføring av kurs for ungdom; 
arrangering og avholdelse av kurs for ungdom som 
forberedelse til yrke; gjennomføring av undervisning, 
utdanning og kurs for ungdom og voksne; treningskurs; 
arrangering av programmer med undervisningsformål; 
studentarrangementer for deltakere i 
utdanningsvirksomhet; arrangering og gjennomføring 
av veiledningskurs som forbereder unge mennesker til 
arbeid; audio-visuelle visnings - og 
presentasjonstjenester med utdanningsformål ; 
coaching [trening]; organisering av veiledning / 
opplæring og kurs; datamaskin-assistert veiledning / 
opplæring; datamaskin-assistert utdanning / opplæring; 
avholdelse av radioprogrammer; radio, film og TV-
produksjon; radio og TV-underholdning; TV - og 
radiounderholdning; tilby radio og TV-underholdning; 
publiseringstjenester og rapporter; forlagsvirksomhet; 
rådgivning vedrørende utforming av treningskurs; 
skriftlige treningskurs; veiledning / opplæring i 
yrkesferdigheter; helseopplysningstjenester; kurs om 
helse; organisering og gjennomføring av workshops 
[trening]; arrangering og gjennomføring av 
utdanningskurs; arrangering og gjennomføring av 
konkurranser [utdanning og underholdning]; 
gjennomføring av utdanning; gjennomføring av 
utdanningsarrangement; konsulent- og 
informasjonstjenester knyttet til organisering og 
gjennomføring av workshops [trening]; gjennomføring 
av utdanningsseminarer; internettradiounderholdning; 
intervjuer med moderne mennesker med 
utdanningsformål; organisering av kurs som forbereder 
unge mennesker til yrker; datastyrt karriereveiledning; 
karriereinformasjon og -rådgivning (undervisning / 
utdanning eller veiledning / opplæring); 
karriereveiledning (råd knyttet til undervisning / 
utdanning eller veiledning / opplæring); 
karriereveiledning [undervisning / utdanning]; 
konsulenttjenester knyttet til utdanning og opplæring av 
ledere og ansatte; konsulenttjenester knyttet til faglige 
ferdigheter; tilby fasiliteter ved undervisning av 
yrkesfag; konsultasjon vedrørende utdanning og 
videreutdanning; avansert videreutdanning; 
videreutdanning; leasing av opplæringsmateriell; 
gjennomføring av utdanningskurs i virksomheter; 
gjennomføring av utdanningskurs vedrørende 
virksomheter; gjennomføring av kurs knyttet til 
forretningsdrift; livsveiledning (instruksjon); multimedia 
publisering av magasiner, tidsskrifter og aviser; 
multimedia publisering av bøker; multimedia publisering 
av trykksaker; organisering av fester; organisering av 
møter i utdanningssektoren; organisering av møter i 
underholdningssektoren; organisering av 
programmer/show med kulturelle formål; organisering 
av programmer/show med pedagogiske formål 
(utdanningsformål); organisering av programmer/show 
med underholdningsformål; organisering av utstillinger; 
organisering av utdanningsrelaterte konkurranser; 
organisering av utdanningsrelaterte konferanser; 
organisering av utdanningsrelaterte aktiviteter; 
personalopplæringstjenester; produksjon av 
kursmateriell distribuert på faglige foredrag; 
undervisning / opplæring via TV-programmer; 
produksjon av film med utdanningsformål; produksjon 
av kursmateriell distribuert på profesjonelle/faglige 
seminarer; produksjon av kursmateriell distribuert på 
yrkesrettede seminarer; produksjon av kursmateriell 
distribuert på faglige kurs; produksjon av kursmateriell 
distribuert på yrkesrettede kurs; produksjon av 
kursmateriell distribuert på profesjonelle/faglige 
foredrag; produksjon av kursmateriell distribuert på 
lederseminarer; produksjon av kursmateriell distribuert 
på ledelseskurs; produksjon av kursmateriell distribuert 
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på lederforedrag; produksjon av lyd- og videoopptak; 
produksjon av radio- og TV-programmer; produksjon av 
animerte tegneserier; produksjon av 
tegnefilmprogrammer for TV og kabel; produksjon av 
TV-underholdning; produksjon av underholdning i form 
av TV-serier; produksjon av TV-underholdningsinnslag; 
produksjon av lydbånd for underholdning; produksjon 
av direktesendte TV-programmer for underholdning; 
produksjon av underholdningsprogram med dansere og 
sangere; produksjon av pedagogiske TV-programmer; 
produksjon av underholdning i form av videokassetter 
(film); produksjon av videokassetter; produksjon av 
videokassetter for bedriftens bruk i undervisning / 
utdanning og veiledning / opplæring knyttet til 
forretningsdrift; produksjon av videokassetter for bruk 
av selskaper i corporateutdanning / opplæring; 
produksjon av videokassetter og videoplater; 
produksjon av filmer; produksjon og presentasjon av 
radioprogrammer; produksjon og utleie av videofilmer; 
publisering av veiledningsbøker ledelse av virksomhet; 
utgivelse av bøker, aviser eller tidsskrifter; elektronisk 
publisering av online bøker og tidsskrifter; online 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter; 
publisering av bøker, blader, kalendere og tidsskrifter; 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter på nett; 
publisering av elektroniske publikasjoner; levering av 
elektroniske publikasjoner via et globalt datanettverk 
eller Internett, ikke nedlastbare; levering av 
elektroniske publikasjoner, ikke nedlastbare; levering 
av elektroniske publikasjoner; levering av elektroniske 
publikasjoner (ikke nedlastbare); publisering av 
trykksaker; elektronisk publisering av tekster og 
trykksaker, uten annonser, på internett; publisering av 
tekster; publisering av tekster med pedagogiske formål; 
tekster (publisering av -), ikke reklametekster; 
publisering av tekster i form av CD-ROM; publisering 
av tekster i form av elektroniske medier; publisering av 
brosjyrer; publisering av aviser ; produksjon av 
radiounderholdning; radiounderholdning; TV- og 
radiounderholdning; rekreasjon og undervisning / 
veiledning; rådgivningstjenester knyttet til 
underholdning; rådgivningstjenester knyttet til 
utdanning; sommerleirer [underholdning og tilsyn]; 
sommerleirer [underholdning og utdanning / opplæring]; 
organisering av underholdning og forretningsaktiviteter, 
herunder kick-offs og teambuilding; teambuilding 
(undervisning / utdanning); telefoninformasjonstjenester 
om undervisning/utdanning; yrkesvalgtester; 
elektroniske spilltjenester, inkludert levering av dataspill 
gjennom direkte tilkobling eller via et globalt 
datanettverk; levering av et dataspill med tilgang på 
tvers av et helt nettverk av nettbrukere; levering av 
online dataspill; levering av dataspill som er tilgjengelig 
for brukere på et globalt datanettverk og / eller 
Internett; formidling av informasjon på nettet om 
dataspill og ekstrautstyr til spill; formidling av 
informasjon knyttet til underholdning på nettet fra en 
database på Internett; formidle informasjon om 
underholdning gjennom datanettverk; formidling av 
informasjon knyttet til underholdning og 
underholdningsarrangementer via online nettverk og 
Internett; tilgjengeliggjøring av opplysninger og 
utarbeidelse av fremdriftsrapporter knyttet til utdanning 
og undervisning; formidle informasjon om nettbasert 
utdanning; formidling av informasjon knyttet til fysiske 
øvelser gjennom en nettside; formidle informasjon om 
utdanning; levering av utdanningskurs; formidling av 
pedagogisk informasjon om helse og fitness; levering 
av pedagogiske tester og vurderinger på data; tester 
utført av utdanningsinstitusjoner; treningstjenester 
tilknyttet yrkeshelse; utdannings- og 
undervisningstjenester innen helse - og yrkesmessig 
sikkerhet; underholdning, undervisning/utdanning og 
opplæring / veiledning; undervisning/utdanning i form 
av kurs på universitetsnivå; undervisning/utdanning i 
regi av skoler; undervisning - og 
utdanningsinformasjon; undervisningsinformasjon på 
nettet via databaser eller Internett; opplastning av 
underholdningstjenester via publiseringsmedia; 

opplastning av publikasjoner på nettet; 
utdanningstjenester knyttet til pedagogiske teknikker; 
utdanning/opplæring knyttet til jobbmuligheter; 
opplastning av informasjon om TV-programmer; 
levering av interaktive dataspill utviklet for flere spillere 
via Internett og elektroniske kommunikasjonsnett; 
utdanning og opplæring; undervisning / opplæring av 
personell; utdanning - og opplæringstjenester knyttet til 
ledelse av virksomheter; utdanning - og 
opplæringstjenester knyttet til spill; leie av bøker; 
informasjonstjenester knyttet til bøker; online-
publikasjoner i form av elektroniske bøker og 
tidsskrifter; utgivelse av bøker; utgivelse av bøker og 
vurderinger; tilgjengeliggjøring av informasjon om 
bøker; utleie av bøker; utlån av bøker; utlån av bøker 
og blader/tidsskrifter; online publisering av elektroniske 
bøker og tidsskrifter (ikke nedlastbare); publisering og 
redigering av trykksaker; publisering av trykte 
læringsmidler; publisering av utdannings- og 
opplæringsmanualer; organisering av festivaler; 
studieveiledningstjenester (råd om 
undervisning/utdanning og opplæring/veiledning). 

  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogramvare; utforming av 
programvare; prosjektstudier knyttet til programvare; 
design, utvikling og programmering av programvare; 
rådgivning knyttet til programvare; forskning; design av 
trykksaker; programmering av pedagogisk 
programvare; utleie av programvare, 
databehandlingsutstyr og periferiutstyr til datamaskiner.

  Klasse 44   Tjenester for yrkesrettet attføring; helsefremmende 
karriererrådgivningstjenester; tjenester innen 
karriereplanlegging; ergoterapi og rehabilitering; 
helsetjenester; profesjonelle helsekonsultasjoner; 
organisering av helsetjenester for å opprettholde helse; 
tjenester knyttet til psykisk helse; informasjon og 
rådgivning knyttet til helse; rådgivningatjenester knyttet 
til helse, rådgivningstjenester knyttet til vektkontroll. 

  Klasse 45   Internett-baserte tjenester for møter, sammenkomster 
og presentasjon av personer; Internett-baserte 
tjenester for presentasjon av personer; lisensiering av 
rettigheter til programmer, produksjoner og formater for 
TV, video og radio [juridiske tjenester]; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med kontroll av 
dokumentasjon før ansettelse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289788 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201604525 
(220) Inndato: 2016.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Catena Operations Ltd., The First Level 6, George Borg 
Olivier Street, MT- SLIEMA SLM1801, Malta 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 9   Dataprogramvare; dataprogramvare relatert til 
distribuert prosessering og analyse, webgjennomgang 
(web crawling) av internett, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; elektroniske og on-line 
håndbøker og publikasjoner; elektroniske og on-line 
håndbøker og publikasjoner relatert til 
webgjennomgang(web crawling), søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; søkemotordataprogramvare. 

  Klasse 35   Innhenting av bedriftsinformasjon knyttet til 
distribuerte prosjekter, webgjennomgang (web 
crawling) av internett og søkemotoroptimalisering; 
økonomisk rådgivning vedrørende kommersiell 
informasjon og forretningsinformasjon, nemlig å måle 
verdien av lenker og annonser på nettsteder basert på 
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gitte kriterier; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende rådgivning, rådgivning og 
assistansetjenester vedrørende reklame, 
markedsføring og PR; distribusjon av reklame, 
markedsføringsmateriell og reklamemateriell; 
organisering, drift og tilsyn av 
kundelojalitetsprogrammer, incentivprogrammer og 
bonusprogrammer; tilveiebringelse av reklameplass, - 
tid og -media; reklame for andre på internett; reklame 
via mobiltelefonnettverk; forretningsanalyser, forskning 
og informasjonstjenester;  bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; markedsundersøkelser; 
adferdsanalyser av selskaper; forretningsanalyse,- 
undersøkelser og –informasjonstjenester; 
bedriftsinformasjonstjenester; markedsrapporter og 
studier; fremskaffelse av forretningsinformasjon via 
dataterminaler; fremskaffelse av on-line kommersielle 
informasjonskataloger på internett; 
søkemotoroptimalisering. 

  Klasse 38   Datatjenester, nemlig tilveiebringe  tilgang til et ikke-
nedlastbart datagrensesnitt for å fremskaffe 
informasjon inneholdende et bredt spekter av tekst, 
grafikk, lyd eller annen data; tilgang til innhold, 
nettsteder og portaler; fremskaffe flere brukere tilgang 
til proprietære samlinger av informasjon ved hjelp av 
globale datanettverk; overføre og spre informasjon og 
data via datanettverk og Internett; datakommunikasjon 
og Internett-tilgang; rådgivning knyttet til 
kommunikasjon; formidling av data ved hjelp av 
telekommunikasjon; kommunikasjonstjenester for 
utveksling av data i elektronisk form; overføring av 
informasjon via nasjonale og internasjonale nettverk; 
overføring av informasjon ved bruk av elektroniske 
kommunikasjonsnett; fremskaffelse av elektroniske 
datalinker. 

  Klasse 42   Konsultasjonstjenester relatert til dataprogramvare; 
fremskaffelse av informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
fremskaffelse av informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester relatert til webdesign; drift av 
søkemotorer;  tilveiebringelse av søkemotorer på 
Internett; tilveiebringelse av  søkemotorer for internett; 
datatjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289789 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201604532 
(220) Inndato: 2016.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

FPHI - Fish Protein Hydrolysate 
Isolate 

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

 NORCAPE BIOTECHNOLOGY AS, c/o Due Miljø AS, 
Postboks 138 Lilleaker, 0280 OSLO, Norge 

(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. 

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

  Klasse 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 40   Bearbeiding av fisk og biomarine materialer. 
  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: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289790 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201604761 
(220) Inndato: 2016.04.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Geia Food A/S, Fuglevænget 9, DK-9000 AALBORG, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Fisk; fiskefond; fiskepinner; fiskeboller; fiskeretter; 

fiskegeleer; fiskemousser; fiskefileter; fiskekonserver; 
fiskefrikadeller; røkt fisk; tørket fisk; forarbeidet fisk; 
saltet fisk; frossen fisk; konservert fisk; marinert fisk. 

  Klasse 31   Levende fisk; fiskerogn; levende skalldyr. 
  Klasse 35   Engroshandel med fisk, fiskefond, fiskepinner, 

fiskeboller, fiskeretter, fiskegeléer, fiskemousser, 
fiskefileter, fiskekonserver, fiskefrikadeller, røkt fisk, 
tørket fisk, forarbeidet fisk, saltet fisk, frossen fisk, 
konservert fisk, marinert fisk, levende fisk, fiskerogn, 
levende skalldyr; annonse- og reklamevirksomhet; 
import- og eksportagenturer i forbindelse med 
engroshandel med fisk, fiskefond, fiskepinner, 
fiskeboller, fiskeretter, fiskegeléer, fiskemousser, 
fiskefileter, fiskekonserver, fiskefrikadeller, røkt fisk, 
tørket fisk, forarbeidet fisk, saltet fisk, frossen fisk, 
konservert fisk, marinert fisk, levende fisk, fiskerogn, 
levende skalldyr; formidling av annonser; utstillinger, 
messer og lignende begivenheter med kommersielle og 
reklamemessige formål i forbindelse med fisk, 
fiskefond, fiskepinner, fiskeboller, fiskeretter, 
fiskegeléer, fiskemousser, fiskefileter, fiskekonserver, 
fiskefrikadeller, røkt fisk, tørket fisk, forarbeidet fisk, 
saltet fisk, frossen fisk, konservert fisk, marinert fisk, 
levende fisk, fiskerogn, levende skalldyr; bistand ved 
forretningsledelse for andre i forbindelse med drift og 
salg av matvarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289791 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.01, EM, 015064471 

2016.02.01, US, 86/893,223 
(210) Søknadsnr.: 201605517 
(220) Inndato: 2016.05.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

MICHAEL BUBLÉ BY INVITATION
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Pancho Music Inc, #520 - 425 Carrall Street, CA-
BCV6B6E3 VANCOUVER, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Parfymer og dufter; deodoranter og kroppsspray; 
preparater for huden, håret og ansiktet; 
toalettpreparater for personlig bruk; preparater for bad 
og dusj; kosmetiske preparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289792 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201607211 
(220) Inndato: 2016.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Idyll Festivalen AS, Stortorvet 5-7, 1607 
FREDRIKSTAD, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre, kommersielle formidlingstjenester, 
salg og markedsføring av underholdningstjenester og 
produkter.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisering av fester [underholdning]; 
organisering av kulturelle arrangement 
[impresariotjenester]; festivaler; sceneoppførelser; 
selskapsplanlegging [underholdning]; 
showoppsetninger; underholdningsvirksomhet. 

  Klasse 43   Midlertidig innlosjering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289793 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201607213 
(220) Inndato: 2016.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dart Industries Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
US-FL32837 ORLANDO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsrådgivning; bedriftsrådgivningstjenester; 
rådgivning for forretningsledelse.   

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester for å gi tilgang til 

datamaskindatabaser; tilby videokonferanseservice; gi 
tilgang til elektroniske innretninger for 
sanntidsinteraksjon med andre brukere; 
telekonferansetjenester; gi tilgang til Internett; gi tilgang 
til internett-chatterom; gi tilgang til Internett-fora via 
datamaskindatabaser; gi tilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnett og elektroniske databaser; gi 
tilgang til plattformer og portaler på internett; gi 
brukeren tilgang til dataprogrammer i datanettverk; gi 
tilgang til en videodelingsportal. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289794 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201607224 
(220) Inndato: 2016.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VEKSTTORGET AS, Stiklestad Alle 1, 7654 VERDAL, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet; arbeidsrettet kurs for unge 
voksne; yrkesrettet opplæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289795 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201606629 
(220) Inndato: 2016.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BORN MØBEL AS, Sjøvegen 13, 7790 MALM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Møbler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289796 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201607920 
(220) Inndato: 2016.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EYR MEDICAL AS, c/o Karl Martin Lind, Frederik 
Stangs gate 35, 0264 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare].
  Klasse 42   Applikasjonstjenester [ASP]. 
  Klasse 44   Helsetjeneste. Medisintjenester over telenett. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 289797 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201607921 
(220) Inndato: 2016.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EYR MEDICAL AS, c/o Karl Martin Lind, Frederik 
Stangs gate 35, 0264 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare].
  Klasse 42   Applikasjonstjenester [ASP]. 
  Klasse 44   Helsetjeneste. Medisintjenester over telenett. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289798 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201606720 
(220) Inndato: 2016.06.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OFFSHORE NORGE AS, Ålefjærveien 176, 4634 

KRISTIANSAND S, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og 
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; 
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske 
produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; fargestoffer, beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og 
metallpulver for maling, dekorasjon, trykking og kunst. 

  Klasse 4   Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-

elektriske kabler og -tråd av uedelt metall; 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; 
malmer. 

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

  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. 

  Klasse 17   Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, ikke 
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som 
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 

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

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289799 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.08, US, 86/869,985 
(210) Søknadsnr.: 201607925 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Schmidt's Deodorant Company, LLC, 5500 Military 

Trail, Suite 22-344, US-FL33458 JUPITER, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Antiperspiranter og deodoranter for personlig bruk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289800 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.08, US, 86/869,987 
(210) Søknadsnr.: 201607926 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Schmidt's Deodorant Company, LLC, 5500 Military 

Trail, Suite 22-344, US-FL33458 JUPITER, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Antiperspiranter og deodoranter for personlig bruk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289801 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201607592 
(220) Inndato: 2016.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Safelink AS, Postboks 1142, 3905 PORSGRUNN, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 

1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Løfteutstyr og løfteapparater samt dertilhørende deler 
og utstyr; maskiner og kraner til løfting. 

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; salg av løfteutstyr og 
løfteapparater samt dertilhørende deler og utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289802 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201603564 
(220) Inndato: 2016.03.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nimue Skin (PTY) LTD, 22 Sloane Street, Bryanston, 
ZA- JOHANNESBURG, Sør-Afrika 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 3   Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater, 
nemlig, kremer, lotions, geleer, tonere, rensemidler og 
skrubber. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289803 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201607283 
(220) Inndato: 2016.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BAMA STORKJØKKEN AS, Postboks 263 Alnabru, 

0614 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Mission AS, Henrik Ibsensgt. 100, 0255 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 31   Korn og jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; 
levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige 
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289804 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201607010 
(220) Inndato: 2016.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Slo Oy, P.O. Box 88, FI-01741 VANDA, Finland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne) for 

bearbeiding av materialer, og for bygging, reparasjon 
og vedlikehold; feste- og sammenføyningsverktøy. 

  Klasse 9   Apparater, instrumenter og kabler for elektrisitet; 
apparater og instrumenter for akkumulering og lagring 
av elektrisitet; elektriske og elektroniske komponenter; 
apparater og instrumenter for styring og kontroll av 
elektrisitet; målings-, deteksjons- og 
overvåkingsinstrumenter, -indikatorer og regulatorer; 
avstands- og dimensjonsmålingsinstrumenter; 
temperaturmålingsinstrumenter; 
elektrisitetsmålingsinstrumenter; innretninger og 
enheter for navigasjon, veiledning, sporing, 
måldataregistrering og kartfremstilling; IT- og 
audiovisuelt utstyr; trygghets-, sikkerhets-, 
beskyttelses- og signaleringsutstyr og innretninger; 
alarmer og varslingsutstyr; beskyttelses- og 
sikkerhetsutstyr; apparater og utstyr for livredning; 
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kabelstammer; kabelskjøtestykker; kabelskjøter for 
elektriske kabler; kabelender; kabeltilbehør. 

  Klasse 11   Røykkanaler og installasjoner for fremføring av 
eksosgasser; kjøle- og fryseutstyr; 
sanitærinstallasjoner, vanntilførsels- og sanitærutstyr; 
tørkeinstallasjoner; utstyr for koking, tillaging, 
oppvarming, nedkjøling og bearbeiding av mat og 
drikke; utstyr for oppvarming, ventilasjon og 
luftkondisjonering og –rensing (innemiljø); brennere, 
kjeler, varmtvannsbeholdere, varmeovner og 
varmeapparater; belysning og belysningsreflektorer; 
regulerings- og sikkerhetstilbehør for vann- og 
gassinstallasjoner; filtre for industriell og 
husholdningsbruk; tennere; industrielle renseanlegg; 
lysarmaturer; belysningsarmaturer og -tilbehør; lamper; 
apparater for styring av belysning. 

  Klasse 42   Designtjenester relatert til fast eiendom; 
bygningsdesigntjenester; ingeniørvirksomhet og 
tekniske tjenester innen området for bygningsteknologi; 
design av byggautomatikkutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289805 
(151) Reg.dato.: 2016.11.18 
(210) Søknadsnr.: 201607972 
(220) Inndato: 2016.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Husum Water International GmbH, Osterhusumer Str. 
124-128, DE-25813 HUSUM, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Øl; Mineralvann og kullsyretilsatt vann og andre 
alkoholfrie drikker; kullsyreholdige  og ikke-
kullsyreholdige drikker; Drikker med frukt og fruktjuice 
herunder fruktdrikker  som inneholder kaffe og frukt 
juice; Sirup og andre produkter for fremstilling drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289806 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201608232 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Fjords Processing AS, Postboks 403, 1327 LYSAKER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 

landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); 
rugemaskiner; salgsautomater; apparater og 
innretninger for separering og/eller behandling av alle 
typer fluider/væsker, gass og masse; sentrifuger; 
separatorer; deler, beslag og tilbehør og til alle 
forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk innen 
olje- og gassproduksjon. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet; vedlikeholdstjenester relatert til 
apparater for separering og/eller behandling av alle 
typer fluider/væsker, gass og masse, sentrifuger og 
separatorer, og deres deler, beslag og tilbehør; alle 
forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon.

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; 
ingeniørtjenester; vedlikehold-, innstallasjons- og 
utviklingstjenester av dataprogramvare relatert til 
separering og/eller behandling av alle typer 
fluider/væsker, gass og masse; alle de forannevnte 
tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289807 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201608242 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OPEN AS, Leangjordet 12, 1394 NESBRU, Norge 
Ole Petter Novsett, Leangjordet 12, 1394 NESBRU, 
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, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
alarminstrumenter; elektroniske merkelapper for varer; 
hygrometer [luftfuktighetsmålere]; koblingsanordninger, 
elektriske; temperaturindikatorer, ikke for medisinske 
formål; temperaturmålere; tyverialarmer; 
vannstandsmålere; veimerkingsanordninger, lysende 
eller mekaniske; 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   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øyne og 
tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; elektroder 
for medisinsk bruk; kirurgiske, medisinske, 
odontologiske og veterinære apparater og 
instrumenter; kunstige lemmer, øyne og tenner; 
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ortopediske artikler; suturmaterialer; 
temperaturindikatorer for medisinske formål. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse 
av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; 
boligformidling [leiligheter]; brannforsikring; 
finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; 
forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; utleie av 
fast eiendom; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie 
av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggevirksomhet; 
bygningsinformasjon; installasjon og reparasjon av 
brannalarmer; installasjon og reparasjon av elektriske 
apparater; installasjon og reparasjon av heiser; 
installasjon og reparasjon av kjøleanlegg; installasjon 
og reparasjon av klimatiseringsapparater; installasjon 
og reparasjon av lagerdepoter; installasjon og 
reparasjon av oppvarmingsutstyr; installasjon og 
reparasjon av ovner; installasjon og reparasjon av 
tyverialarmer; installasjon og reparasjon av 
vanningsanlegg; installasjon og vedlikehold av 
oljeledninger; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskiner; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av kontormaskiner; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner; konsulentbistand ved 
bygningstjenester; vaktmestertjenester i form av 
rengjøring, snømåking, gressklipping og 
vedlikeholdsvirksomhet; vedlikehold av kjøretøyer; 
vedlikehold av møbler; vedlikehold av 
svømmebasseng; vedlikehold og reparasjon av biler; 
vedlikehold og reparasjon av brennere; vedlikehold og 
reparasjon av fly; vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsrom; vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsskap. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser; befraktningsvirksomhet; 
bærertjenester [bagasje]; båtopplagring; elektronisk 
sporing og lokalisering av pakker og forsendelser; 
emballering av varer; fergetransport; frakt 
[varetransport]; fysisk lagring av elektronisk lagrede 
data og dokumenter; godsbefraktning; 
jernbanetransport; kurértjenester [kurérpost eller varer]; 
lasthåndtering; lektertransport; lossing av gods; 
lufttransport; parkeringsplasstjenester; transport av 
møbler; transport med lastebiler; transportinformasjon; 
transporttjenester; transportvirksomhet; innpakning og 
lagring av varer; organisering av reiser; utbringelse av 
pakker; utleie av frysere; utleie av kjøle- og fryseskap. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; analysering av datasystemer; 
applikasjonstjenester [ASP]; design av 
computersystemer; elektronisk datalagring; 
forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et 
globalt nettverk; kalibreringstjenester; 
konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing; 
kvalitetskontroll; materialtesting; nettskytjenester; 
plantegning i forbindelse med bygging; 
plattformtjenester [PaaS]; rådgivningstjenester innen 
datateknologi; rådgivningstjenester innen IT; 
rådgivningstjenester innen 
telekommunikasjonsteknologi; sertifiseringstjenester 
(kvalitetskontroll); softwaretjenester [SaaS]; 
teknologiske rådgivningstjenester; vannanalyser; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltmennesker; baggasjeinspeksjon 
for sikkerhetsformål; brannslukning; inspeksjon av 
fabrikker i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; 
juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltmennesker; kontroll av alarmer; 
leie av brannvarslere; oppsporing av stjålne eiendeler; 
overvåkning av tyveri- og innbruddsalarm. 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
(111) Reg.nr.: 289808 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(300) Søknadsprioritet 2016.04.08, US, 86/968,755 
(210) Søknadsnr.: 201608465 
(220) Inndato: 2016.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Target Account Selling Group Limited, Warrington 
HouseMount Street Crescent, IE- DUBLIN 2, Irland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, nemlig 
utdannelsesprogrammer og opplæringsprogrammer 
innen området for metodelære og teknikker for 
salgseffektivitet, salgsforbedringer, salgsstrategier, 
kontoføring kunderelasjoner og støtteadministrasjon, 
salgsprosesser, analyser, fornyelser, 
markedsstrategier; utdannelses- og 
treningsprogrammer innen området for 
dataprogramvare og teknologi; konsulenttjenester 
innen området for opplæring  av salgsstab. 

  Klasse 42   Tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare for å gi trening og innsikt til 
kunnskapsmedarbeidere for forbedring av 
forretningsprosesser innen områdene for salg, 
markedsføring, prosjektledelse, produktledelse, og 
kundestøtte; tilveiebringe midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbar programvare for automatiserte 
opplæringsprogrammer; tilveiebringe midlertidig bruk 
av online ikke-nedlastbar programvare for å utføre 
opplæring i salgseffektivitet og for å underbygge 
metodelære for salgseffektivitet; tilveiebringe midlertidig 
bruk av online ikke-nedlastbar programvare for 
automatiserte opplæringsprogrammer; tilveiebringe 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare 
for interaktiv læring i egen takt, for selvvurdering og 
selvsertifisering; tilveiebringe midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbar programvare for å evaluere 
salgsmuligheter, utvikling av bedrifts- og 
salgsstrategier, og for å vurdere muligheter og 
kontoplaner; tilveiebringe midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbar programvare for automatisert 
salgstrening, nemlig identifisering av risiko og sårbarhet 
for hver enkelt forretningsmulighet, og identifisering og 
definering av relasjoner og salgsstrategier for hver 
enkelt kjøper; tilveiebringe midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbar programvare for å identifisering og 
oppbygging av strategiske forretnings- og 
kunderelasjoner; tilveiebringe midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbar programvare for samarbeid blant 
interne salgslag, og med kunder; tilveiebringe 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare 
for automatisering av kontoplaner og integrasjon med 
kunderelasjonsledelse (CRM) programmer; 
tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare for å tilveiebringe varslinger for 
salgsmuligheter og integrasjon med feed fra nettsteder 
for sosiale media; tilveiebringe midlertidig bruk av 
online ikke-nedlastbar programvare for identifisering, 
overvåking og sporing av kundekontraktfornyelser; 
tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare for analysering og prognoser for ytelsen til 
salgslag; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-
nedlastbar programvare for overvåking av salgssyklus 
og forestående salg, analysering og planlegging; 
tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare for prediksjonsanalyser for salg; tekniske 
støttetjenester, nemlig feilsøking av 
dataprogramvareproblemer; installasjon, vedlikehold, 
og oppdatering av dataprogramvare; konsulenttjenester 
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innen området for programvare og teknologi. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289809 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201606880 
(220) Inndato: 2016.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Reeds Jewelers, Inc, 2525 South 17th Street, US-
NC28401 WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Juvelervarer, bijouterivarer; edle metaller; edelstener, 
edle stener 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester vedrørende juvelervarer og 
bijouterivarer; detaljhandelstjenester med juvelervarer, 
bijouterivarer, edle metaller, edelstener og edle stener; 
on-line detaljhandelstjenester med juvelervarer, 
bijouterivarer, edle metaller, edelstener og edle stener.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289810 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.26, EM, 015153778 
(210) Søknadsnr.: 201606955 
(220) Inndato: 2016.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Åre Chokladfabrik, Björnänge 801, SE-83013 ÅRE, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Heidenstam Legal Advokat AB, Kaptensgatan 12, SE-
11457 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Bearbeidede frukter, sopp og grønnsaker (inkludert 

nøtter); egg til konsum; geleer, spiselige; kompotter; 
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fetter; 
smørbart pålegg av frukter og grønnsaker; syltetøy.  

  Klasse 30   Bakverk; godterier; kakao; kakao og kakaobaserte 
drikkevarer (ferdig); kakaobaserte preparater; kaker; 

karameller [godterier]; kjeks; konfektyrer; sjokolade og 
desserter; sjokoladedrikker; sjokoladepulver.  

  Klasse 32   Drikke (ikke alkoholholdig); drikkevann; fruktdrikker og 
fruktjuicer; kullsyreholdig vann; mineralvann [drikker]; 
saft for fremstilling av drikker; safter (alkoholfri drikk). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289811 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.04, US, 86/898,092 
(210) Søknadsnr.: 201608467 
(220) Inndato: 2016.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Versartis, Inc., 4200 Bohannon Drive, Suite 250, US-
CA94025 MENLO PARK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av endokrine 
lidelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289812 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.04, US, 86/898,088 
(210) Søknadsnr.: 201608468 
(220) Inndato: 2016.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Versartis, Inc., 4200 Bohannon Drive, Suite 250, US-
CA94025 MENLO PARK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av endokrine 
lidelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289813 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201607978 
(220) Inndato: 2016.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIL' BIG PAWS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02862 
PAWTUCKET, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy. 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289814 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201608214 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Church & Dwight Co., Inc, 500 Charles Ewing 
Boulevard, US-NJ08628 EWING, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpleieprodukter, etterbehandlingsprodukter og 
styling-produkter, nemlig hårsjampo, hårbalsam, 
hårvolumpreparater, hårkremer, hårteksturpreparater  
og hårspray; ikke-medisinske preparater for maskering 
av hårtap; klebemidler for festing av kunstige fibre til 
hår. 

  Klasse 5   Kosttilskudd for håret; farmasøytiske preparater, 
nemlig  et topisk hudpleiepreparat for behandling av 
skallethet. 

  Klasse 21   Kammer; børster. 
  Klasse 26   Kunstige hårfibre som festes til håret for å øke 

hårvolum. 
  Klasse 35   Online detaljhandelstjenester relatert til hårpleie og 

kunstige hårprodukter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289815 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201608469 
(220) Inndato: 2016.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, DE-80809 MÜNCHEN, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finansielle tjenester, finansiell leasing, 
forsikringsvirksomhet. 

  Klasse 39   Leasing av kjøretøyer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289816 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201608215 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Church & Dwight Co., Inc, 500 Charles Ewing 
Boulevard, US-NJ08628 EWING, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpleieprodukter, etterbehandlingsprodukter og 
styling-produkter, nemlig hårsjampo, hårbalsam, 
hårvolumpreparater, hårkremer, hårteksturpreparater  
og hårspray; klebemidler for festing av kunstige fibre til 

hår. 
  Klasse 21   Kammer; børster. 
  Klasse 26   Kunstige hårfibre som festes til håret for å øke 

hårvolum. 
  Klasse 35   Online detaljhandelstjenester relatert til hårpleie og 

kunstige hårprodukter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289817 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.04, US, 86/898,094 
(210) Søknadsnr.: 201608466 
(220) Inndato: 2016.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Versartis, Inc., 4200 Bohannon Drive, Suite 250, US-
CA94025 MENLO PARK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Injeksjonsutstyr forhåndsfylt med medisiner for 
behandling av endokrine lidelser; patroner forhåndsfylt 
med medisiner for behandling av endokrine lidelser. 

  Klasse 10   Injeksjonsutstyr for legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289818 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201608461 
(220) Inndato: 2016.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

behandling av sykdommer og lidelser i luftveien 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289819 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.25, US, 86/885,642 
(210) Søknadsnr.: 201608218 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hewlett-Packard Development Company, L.P., 11445 
Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datasoftwareplattform for å administrere og håndtere 
datamaskin- og nettverksrelaterte tekniske 
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støttetjenester. 
  Klasse 42   Design, installasjon, vedlikehold og reparasjon av 

datasoftware; design, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av nettverkssoftware; design, installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av nettverkshardware; 
tekniske datastøttetjenester, nemlig overvåking av 
teknologiske funksjoner av enheter på kundens 
datanettverk; tekniske datastøttetjenester, nemlig 
feilsøking i form av diagnostisering av datahardware- 
og datasoftwareproblemer med enheter på kundens 
nettverk; tekniske datastøttetjenester, nemlig fjernstyrt 
og brukerstedbasert infrastrukturadministrasjon for 
overvåking, administrasjon og forvaltning av offentlig og 
privat nettsky-IT og -applikasjonssystemer; 
datanettverksadministrasjon/forvaltning i form av 
planlegging, utvikling og teknisk støtte for elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; IT-konsultasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289821 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201607975 
(220) Inndato: 2016.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 State of Art BV, Westermanstraat 1, NL-7131EH 

LICHTENVOORDE, Nederland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Varer laget av lær og lærimitasjoner, nemlig bokser av 

lær eller kunstlær; kofferter, reisevesker og reisesett 
(lærvarer), dressposer/dressbagger (reisebagger), 
reisekofferter, toalettvesker (tomme), ryggsekker, 
håndvesker, strandbagger, handlebagger, 
skulderbagger, stresskofferter, bærevesker og 
bærebagger for dokumenter, bokbagger, skolebagger, 
lærvarer, nemlig lommebøker, pung, ikke av edelt 
metall, portemoné, nøkkelholdere, kortholdere 
(lommebøker), paraplyer, parasoller.  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg, sjal. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289822 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201607932 
(220) Inndato: 2016.07.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nordic Choice Hospitality Group AS, Postboks 2424 
Solli, 0201 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Ro Sommernes advokatfirma DA, v/ Linn E. Dølvik, 

Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Briocher [rund kake av kringledeig); Brød; Burritos; 
Chips [kornprodukt]; Desserter; Dessertmousse; 
Dipper; Frosset yoghurt [spiseis]; Fylte tacoskjell; 
Griljermel; Havreflak; Havregryn; Is for avkjøling; 
Iskrem; Iste; Kaffe; Kaffe med melk; Kaffe, ubrent; 
Kaffedrikker; Kakao; Kakao med melk; Kakaodrikker; 
Kakaoprodukter; Kaker; Karameller [godterier]; Kjeks; 
Kjeksvarer; Kjøttpaier; Knust havre; Kornbasert snacks; 
Mysli; Nudler; Næringsmidler basert på havre; Paier; 
Pannekaker; Pasta; Pizzaer; Posteier [bakverk]; 
Quiche; Risbasert snacks; Rundstykker; Sjokolade; 
Sjokolade med melk [drikker]; Sjokoladedrikker; 
Sjokolademousse; Smakstilsetning av kaffe; Smørbrød; 
Smørbrødkjeks; Smørepålegg; Spaghetti; Spiseis; 
Sushi [risrett med fisk]; Søtsaker; Te; Te-baserte 
drikker; Vafler; Vårruller. 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; Alkoholfrie fruktekstrakter; 
Fruktdrikker, alkoholfrie; Fruktekstrakter alkoholfrie; 
Fruktjus; Fruktnektar (ikke alkoholholdig); Fruktsaft; 
Grønnsakjuice; Ikke-alkoholholdige drikker smakstilsatt 
med kaffe; Ikke-alkoholholdige drikker smakstilsatt med 
te; Limonade; Smoothies; Sorbet [drikker]. 

  Klasse 39   Bærertjenester [bagasje]; Båtutleie; Emballering av 
varer; Flaskefylling; Organisering av reiser; 
Passasjertransport; Plassreservering [transport]; 
Reiseledervirksomhet; Reisereservering; Sightseeing 
[turisme]; Transport av reisende; Transportvirksomhet; 
innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; 
Utleie av biler; Utleie av busser; Utleie av båt. 

  Klasse 41   Arrangering av matfestivaler; Arrangering og ledelse 
av konserter; Arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; Artistopptredener; Booking av seter for 
kulturelle arrangementer; Diskotektjenester; DJ-
tjenester; Drift av fritidsanlegg; Drift av golfbaner; Drift 
av sportsinstallasjoner; Dyreparktjenester; 
Ferieleirtjenester [underholdning]; Filmfremvisning; 
Forlystelsesparker; Fornøyelsesparker; Fysisk trening; 
Helseklubbvirksomhet; Karaoketjenester; Kasino [spille] 
virksomhet; Ledelse av guidede turer; Nattklubber; 
Oppføring av forestillinger [live]; Organisering av fester 
[underholdning]; Organisering av konkurranser 
(utdanning eller underholdning); Organisering av 
kulturelle arrangement [impresariotjenester]; 
Organisering og ledelse av kollokvium; Organisering og 
ledelse av konferanser; Organisering og ledelse av 
kongresser; Organisering og ledelse av seminarer; 
Organisering og ledelse av symposium; 
Rekreasjonsinformasjon; Sceneoppførelser; 
Showoppsetninger; Spillehaller; Teateroppsetninger; 
Underholdningsinformasjon; 
Underholdningsvirksomhet; Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

  Klasse 43   Bartjenester; Bevertning og tilbringing av mat og 
drikke; midlertidig innlosjering; Catering; Drift av 
campingplasser; Dyrepensjonater; Feriehus; 
Ferieleirtjenester [innlosjering]; Formidling av 
midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; Hoteller; 
Hotellreservering; Kafeer; Kafeteriaer; Kantiner; 
Kursgårder og konferansesteder med kost og losji; 
Matskulpturering; Moteller; Pensjonatdrift ; Pensjonater; 
Pensjonatreservering; Reservering av midlertidig 
innkvartering; Restauranter; 
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Selvbetjeningsrestauranter; Servering av is; Snack-
barer; Utleie av møterom; Utleie av stoler, bord, 
bordduker, glass; Utleie av værelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289823 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201601620 
(220) Inndato: 2016.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Haugom Helse, Hatlestadlia 42, 5227 NESTTUN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Konsulenttjenester opp mot enkeltindivider og 
bedrifter, primært av helsefaglig art, inkludert HMS; 
salg av fagbøker.  

  Klasse 41   Undervisningstjenester, primært av helsefaglig art, 
herunder arrangering og avvikling av kurs.   

  Klasse 42   Utvikling av apper til smarttelefoner. 
  Klasse 44   Helsetjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289824 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201602410 
(220) Inndato: 2016.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORDIC LIGHT NORWAY AS, Industriveien 3, 2020 
SKEDSMOKORSET, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Ladere og batterier for elektroniske sigaretter. 
  Klasse 34   Elektroniske sigaretter, sigarer, piper og vaporizers. 

Nikotinfri og nikotinholdig filter, flytende væske og 
smakstilsetninger; atomizere for elektroniske sigaretter.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 289825 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201605940 
(220) Inndato: 2016.05.20 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AM Nutrition AS, Postboks 208, 4001 STAVANGER, 
Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Proteiner for matvareindustrien; proteiner for bruk i 
produksjon av kosttilskudd. 

  Klasse 29   Strukturerte vegetabilske proteinbiter som 
tilsetningsstoff i mat. 

  Klasse 31   Næringsmidler til dyr.  
  Klasse 32   Proteinbaserte sportsdrikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289826 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201606730 
(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: 
 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), 

Postboks 578, 1327 LYSAKER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
bedriftsrådgivningsvirksomhet; HR 
konsulentvirksomhet; rekrutteringstjenester; utleie av 
personell; arbeidsformidlingstjenester; tjenester relatert 
til ansettelser, herunder, tilby arbeidsplassering, 
karriereutvikling, rekruttering av ansatte, og generell 
ansettelsesinformasjon til andre; 
personaladministrasjons- og 
konsulentvirksomhetstjenester; 
karriereplanleggingstjenester; 
arbeidsomplasseringstjenester; bedriftsrådgivning og 
informasjonstjenester; organisering av 
arbeidsutvandring og arbeid i utlandet, innenlands og 
internasjonale omplasseringsprogram, internasjonale 
utskiftingstjenester; rekrutteringsoutsourchingtjenester; 
innsamling og anvendelse av markeds- og 
firmaopplysninger og analytiske tjenester; 
markedsundersøkelser; gallupundersøkelser; 
tilveiebringe online karrierenettverkstjenester og 
informasjon innenfor områdene arbeid og sysselsetting, 
rekruttering, jobbressurser og ledige stillinger; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende rekruttering; 
arrangering av seminarer og nettverksarrangementer 
for forretningsformål, forretningsrådgivning og 
forretningsutvikling; utvelgelse og bedømmelse av 
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personlighet, personlige kvaliteter og personers 
skikkethet for ulike yrker, stillinger eller virksomheter, 
kontorer og arbeidsområder; utarbeidelse av 
programmer og metoder for individ- og 
ledelsesutvikling. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utdannelse og opplæringstjenester; 
godkjenning av eksamener og grader; tilby utdanning 
og opplæring i forretningsferdigheter og 
jobbferdigheter; tilby opplæring innen jobbsøk, 
karriereutvikling, markedsføring av seg selv, 
intervjuferdigheter og forskningsarbeidsgrupper; tilby 
kurs med studier innen jobb- og bedriftsferdigheter; 
karrierekonsulenttjenester; utdanning og opplæring 
innen karriereadministrering og 
karriereovergangstjenester; arrangering og 
gjennomføring av seminarer, kurs, konkurranser, 
konferanser, kongresser, workshops; informasjon 
vedrørende utdannelse; yrkesveiledningstjenester; 
jobbcoaching; tjenester knyttet til utdannings- og 
karriereveiledning. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; tjenester forbundet med evaluering av 
kvalitetssystemer ved høyere utdanningsinstitusjoner 
og akkreditering av institusjoner og studietilbud innen 
høyere utdanning; kartlegging av kompetanse, 
kapasitet og dyktighet i organisasjoner, bedrifter og hos 
den enkelte medarbeider; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbar dataprogramvare for tilgang til, innmatning, 
lagring, bearbeidelse og gjenvinning av ansettelses- og 
karriererelatert informasjon; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbar dataprogramvare til evaluering av jobb- og 
karriereferdigheter; tilveiebringelse av søkemotorer for 
å innhente data via kommunikasjonsnettverk; 
datatjenester, nemlig utvikling av virtuelle samfunn der 
registrerte brukere kan engasjere seg i sosial, 
forretningsmessig og samfunnsmessig 
nettverksbygging; tilveiebringelse av en nettside 
inneholdende teknologi som setter online-brukere i 
stand til å opprette personlige profiler med informasjon 
via sosiale nettverk.  

  Klasse 45   Sosiale introduksjons- og nettverkstjenester; 
tilveiebringe informasjon innen personlig utvikling; 
Internettbasert sosial introduksjon og nettverksbygging; 
tilveiebringelse av online databaser innenfor 
karriereveiledning, sosial nettverksbygging og sosial 
introduksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289827 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201607251 
(220) Inndato: 2016.06.24 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wiks AS, Elinveien 101, 1615 FREDRIKSTAD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Tribuner i stålkonstruksjon, fast eller demontert. 
  Klasse 12   Tilhengere, brakker på hjul, toalettvogner, 

badevogner, spisevogner, kontorvogner, 
mannskapsvogner, miljøvogner, HMA-vogner, 
sikkerhetsvogner, vaktvogner, scenevogner, 
tribunevogner, vogner i form av rullende rennkontor, 
vogner i form av rullende legekontor, vogner i form av 
rullende barnehage. 

  Klasse 20   Tribuneseter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 289828 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201607253 
(220) Inndato: 2016.06.24 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Moosa Sarshar, Postboks 4021, 7726 STEINKJER, 
Norge 

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

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

  Klasse 9   Programvare, datamaskiner; applikasjoner for 
håndholdte elektroniske apparater; dataspill; 
databehandlingsapparater og -innretninger; e-bøker; 
nedlastbare bøker. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; konsulentbistand og 
rådgivning til bedrifter vedrørende elektroniske 
informasjonsprodukter.Salg og markedsføring av 
programvare, datamaskiner, applikasjoner for 
håndholdte elektroniske apparater, dataspill, 
webløsninger og IT- sikkerhetsløsninger, 
databehandlingsapparater og -innretninger, e-bøker, 
nedlastbare bøker. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av 
tekster, bilder, tale, lyd, og meldinger mellom mobile 
telekommunikasjonsenheter; 
telekommunikasjonstjenester over nettet; overføring av 
lyd, bilde og audiovisuelt innhold via 
telekommunikasjonsinnretninger, -apparater og – 
enheter. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.  
  Klasse 42   Teknologiske tjenester og utvikling relatert dertil; 

programmering; rådgivning innen 
informasjonsteknologi; teknisk support tjenester; 
bistand med retting av feil i operative systemer, 
programvare, datamaskin, webløsning, IT 
sikkerhetsløsning; vedlikehold og forvaltning av IT- 
systemer; lagring av elektronisk innhold på nett for 
tredjemann (webhosting); design, utvikling og 
vedlikehold av programvare; design, utvikling og 
vedlikehold av applikasjoner for håndholdte 
elektroniske apparater; design, utvikling og vedlikehold 
av webløsninger og websider; design, utvikling og 
vedlikehold av IT-sikkerhetsløsninger; design, utvikling 
og vedlikehold av programvare med meldings- og 
ringefunksjonalitet; design, utvikling og vedlikehold av 
datamaskiner; analyse av programvare, datasystemer, 
datamaskiner, webløsninger, IT-sikkerhetsløsninger; 
design av computersystemer; fremskaffelse av 
dataprogramvare via et globalt nettverk; installasjon av 
programvare, applikasjoner for håndholdte apparater, 
datasystemer og datamaskiner; konsulenttjenester 
innen programvare, webløsninger, IT-
sikkerhetsløsninger, applikasjoner for håndholdte 
elektroniske apparater, dataspill, datasystemer og 
datamaskiner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende 
datasystemer, datamaskiner, webløsninger, IT-
sikkerhetsløsninger, programvare, applikasjoner for 
håndholdte elektroniske apparater; konvertering av 
dataprogrammer og data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289829 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.08, EM, 015086333 
(210) Søknadsnr.: 201603852 
(220) Inndato: 2016.03.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Football Association Premier League Ltd, 30 

Gloucester Place, GB-W1U8PL LONDON, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; fotballstøvler; sportsklær; 
fotballskjorter; replika fotballdrakter; fotballvester 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; leker; 
brettspill; håndholdte selvstendige spilleapparater; 
apparater til dataspill; fotballer; baller; vesker tilpasset 
sportsartikler og -apparater; målstolper; målnett; 
målstolper i redusert størrelse; sportstreningsapparater; 
hekkestativer til bruk i friidrett; blokkeringsfigurer;  
beskyttende polstring til sportsbruk; leggbeskyttere 
(sportsartikler); fotballhansker; miniatyrmodeller av  
fotballdrakter; dartpiler med tilhørende styrefjær, 
ballonger; mynt- og polletstyrte spill; vanlige spillkort; 
spill til bruk med fjernsynsapparater; leketøysmodeller; 
plastmodellfigurer i form av leketøy; teddybjørner; fylte 
leketøysbamser;  puslespill; såpebobler (leketøy); 
såpeboblesett; pokersjetonger; fotballbord til innendørs 
bruk; bord for bordfotball. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet bistand ved ledelse; 
bistand ved administrasjon av bedrifter; 
Kontortjenester; bokføring; utarbeidelse av regnskap; 
administrasjon av handelstjenester; annonse- og 
reklamevirksomhet via postordre; formidling av 
avisabonnementer [for tredjemann]; 
abonnementsalgstjenester for teleselskaper; 
auksjonssalg; revisjon; reklameoppslag; 
forretningsevaluering; bedriftsrådgivning (profesjonell); 
forretningsinformasjoner; bedriftsopplysninger; 
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
etterforskning for forretninger; bistand ved 
forretningsledelse; utarbeidelse av reklametekster; 
bedriftsledelse av hoteller; bedriftsledelse for utøvende 
kunstnere; forretningsledelse for sportsutøvere; 
rådgivning for forretningsledelse; 
bedriftsundersøkelser; forretningsadministrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester for andre; byråer for 
handelsinformasjon; forretnings- og 
forbruksinformasjon- og rådgivning; bistand for ledelse 
av handels- eller industribedrifter; innsamling av 
informasjon for bruk i databaser; analyse av 
kostnadspriser; datasøk i datafiler, for andre; 
sammenstilling av statistikk; demonstrasjoner av varer; 
utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, 
trykksaker og vareprøver]; utsendelse av 
reklameannonser; utsendelse av vareprøver; 
dokumentkopiering; økonomisk planlegging; 
konsulentbistand av eksperter innenfor rasjonalisering; 
arbeidsformidling; moteshow for markedsføringsformål 
(organisering av -); filforvaltning (datastyrt -); import- og 
eksportagenturer; faktureringstjenester; layouttjenester 
for reklameformål; ledelse (rådgivningstjenester for 
bedrifter); markedsføring; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; modelltjenester for reklame og 
salg; nyhetsklipping, on-line annonsering på 
datanettverk; utleie av kontormaskiner og apparater; 
gallupundersøkelser; organisering av handels- og 

reklameutstillinger; organisering av messer for salg og 
markedsføring; utarbeidelse av lønningslister; utsetting 
av tjenester [forretningsassistanse]; konsultasjoner i 
personalspørsmål; personellrekruttering; 
fotokopieringstjenester; presentasjon av varer gjennom 
medier, for detaljsalg; prissammenligningstjenester; 
prokura [handel på andres vegne]; produsering av 
reklamefilmer; personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; Public Relation [PR-virksomhet] 
publisering av reklametekster; reklamevirksomhet; 
reklamebyråer; forberedelse av reklamespalter; utleie 
av reklamemateriell; radioreklame og –annonsering; 
omflyttingstjenester; Utleie av reklameplass; utleie av 
annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av 
fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater; 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
sekretærtjenester; dekorasjon av butikkvinduer; 
stenografi; sponsorsøketjenester; systematisering av 
informasjon for bruk i databaser; Utarbeiding av 
skatteberegninger; telemarkedstjenester; 
telefonsvarstjenester for fraværende abonnenter; 
fjernsynsreklame; transkripsjon; maskinskrivning; 
oppdatering av reklamedokumentasjon; 
tekstbehandlingstjenester; skriving av reklametekster; 
reklame og markedsføringstjenester; 
annonseringstjenester; forretningsdataanalyse; online 
annonsering og markedsføringstjenester; 
salgsfremmende tjenester; nettverksbyggingstjenester 
for bedrifter; virksomhetsovervåking og 
konsulenttjenester, nemlig sporing av brukere og 
andres reklame for å gi strategi, innsikt, 
markedsføringsveiledning, og for å analysere, forstå og 
forutsi forbrukernes atferd og motivasjon, samt 
plassering av annonser og reklameskjermer i 
elektroniske nettsider som nås via datanettverk; 
tilveiebringe informasjon om karriere, arbeid, og jobb 
plassering; tilveiebringe markedsinformasjon i forhold til 
konsumprodukter;  tilveiebringe shoppinginformasjon; 
kompilering og vedlikehold av elektroniske kataloger 
(online); tilveiebringe informasjon om organisering og 
gjennomføring av frivillige programmer og 
samfunnstjenesteprosjekter; annonse- og 
reklamevirksomhet; administrasjon av data-arkiver; 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
datainnsamlingstjenester; systematisering av 
informasjon for bruk i databaser; tjenester vedrørende 
forretningsinformasjon; tilveiebringe 
forretningsinformasjon via Internett;  
detaljhandelstjenester knyttet til salg av kjemikalier som 
brukes i industri, vitenskap og fotografering, så vel som 
i jordbruk, hagebruk og skogbruk, ubehandlet kunstig 
harpiks, kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler, ubearbeidet plastikk, gjødningsmidler, 
midler for brannslukking, preparater og midler for 
herding og lodding, garvestoffer, bindemidler for 
industrielle formål; detaljhandelstjenester knyttet til salg 
av ubehandlet plastikk i flytende form eller som fliser 
eller granulater, maling, beis, lakk, 
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, 
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, 
trykkere og kunstnere; detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av blekemidler  og andre midler til klesvask, midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
tannpussemidler, deodoranter, parfymer, toalettsaker, 
kremer, gels, lotions, skum, såper, talkumpudder, 
shampo, hårbalsam, sprays, kroppsmaling, 
antiperspiranter, kropps- og ansiktsskrubb, munnspray; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av førbarberings- 
og etterbarberingsprodukter (preshave og aftershave), 
preparater til barbering, kosmetiske preparater, 
vaskepulver og tøy mykner, vegetabilske 
hudtatoveringer, skokrem og –polish, preparater for 
vask av bil, puter fylt med duftstoff og parfymerte 
substanser, luftfriskere; detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, 
støvbindemidler, midler til fukting og binding, 
brennstoffer og belysningsmidler, stearinlys og veker 
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for belysning, brennbart drivstoff og duftlys; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av farmasøytiske 
og veterinære preparater, hygieniske preparater for 
medisinske formål, dietetisk mat og stoffer for 
medisinsk og veterinær bruk, næringsmidler for 
spedbarn, kosttilskudd for mennesker og dyr, plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering, 
tanntråd, produkter for desinfisering, midler til 
utryddelse av skadedyr, midler for soppdrepende 
midler, ugressdrepende midler; detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av emblemer av uedle metaller og deres 
legeringer, skilt for kjøretøyer, spenner, byster, 
statuetter/figurer, kroker, nøkkelringer, nøkler, 
minneplater- og tavler, pyntegjenstander, monumenter, 
skilter, nummerskilter, statuer og statuetter, dopper til 
spaserstokker, kunstarbeider, alle helt eller 
hovedsakelig av metall, bronse;  detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable bygninger 
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, 
malmer, trofeer av uedle metaller; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av maskiner, 
nemlig kaffemaskiner og food processorer, 
verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne),  rugemaskiner,  salgsautomater; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av håndverktøy og 
håndredskaper, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- 
og stikkvåpen, barberkniver, elektriske barbermaskiner 
og hårklippere; detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning,  
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet,  apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske 
databærere, grammofonplater, mekanismer for 
myntstyrte apparater, detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner, brannslukningsapparater,  magnetiske 
kort og kodede magnetkort, kodede magnetiske kort, 
smartkort [kodede], kort i form av databærere, kreditt-, 
belastnings-, debet- og/eller kontantkort , 
forhåndsbetalingskort, sjekkgarantikort, apparater til 
behandling, apparater til behandling av 
korttransaksjoner og data vedrørende dette og til 
behandling av betalinger, kassaapparater; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av apparater for 
verifisering av data på kodede magnetkort, lyd og/eller 
videoopptak, bånd, kassetter, CD’er, filmer, lysbilder, 
videoopptakere, videokassetter, videodisketter, DVD’er, 
dataspill, videospill, dataprogramvare,  
Dataspillprogrammer for bruk på mobiltelefoner, 
nedlastbar grafikk for mobiltelefoner, 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner, 
dataspillprogrammer for datamaskiner, mobiltelefoner 
og nettbrett; detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
datamaskinprogramvare for nettbrett,  datamaskiner, 
periferiutstyr til datamaskiner, musematter, 
skjermsparere, publikasjoner i elektronisk format, 
dataprosesseringsapparater, elektriske og elektroniske 
resultattavler, fotografiske og kinematografiske 
apparater og instrumenter,  tidsregistreringsapparater, 
kamera, videokamera, etuier  spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter, 
telekommunikasjonsapparater, utstyr og tilbehør; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
kringkastingsapparater og –instrumenter, telefoner, 
mobiltelefoner, tilbehør til mobiltelefoner, etuier og 
deksler til mobiltelefoner, etuier og deksler for nettbrett, 
etuier og deksler for datamaskiner, solbriller, 

solbrilleetuier, solbrilleinnfatninger, briller, brilleetuier, 
brilleinnfatninger, briller til sportsbruk, 
beskyttelsesbriller, snøbriller, dykkebriller, 
beskyttelsesklær og  beskyttelsessko, magneter, 
kjøkkenmagneter, dekorative magneter,  USB-
minnepinner; detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og 
tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, 
massasjeapparater, støttebandasjer, møbler tilpasset 
medisinsk bruk; detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, 
luftkondisjoneringsapparater, elektriske kjeler, 
gasskomfyrer og elektriske komfyrer, lys til kjøretøy og 
luftkondisjoneringsenheter for kjøretøy; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av kjøretøyer, 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, 
rullestoler, motorer for landkjøretøy, karosserideler og 
drivmekanismer; detaljhandelstjenester knyttet til salg 
av skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, 
eksplosiver, fyrverkeri;  detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser,  juvelervarer, smykker, edle stener, ur 
og kronometriske instrumenter, vekkerklokker, 
legeringer av edelmetaller, amuletter, atomdrevne ur, 
emblemer av edelmetall, perler til smykker, bokser av 
edelmetall, armbånd, brosjer, byster av edelmetall,  
etuier for ur og urverk, skrin for ur [fremvisning], kjeder 
[smykker], kjedepynt [smykker], kronografer [ur]; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av kronometre, 
kronometriske instrumenter, kronoskoper, klokkeskrin, 
ur, ur og klokker, elektriske, urverk, mynter, 
kobberpoletter, mansjettknapper, diamanter, øreringer, 
gulltråd [smykker], gull [ubearbeidet eller hamret], 
hattepynt av edelt metall, barrer av edelmetaller, 
iridium, smykker, smykkeskrin, ravsmykker, 
nøkkelringer, medaljonger [smykker], sentralur 
[hovedklokke], medaljer; detaljhandelstjenester knyttet 
til salg av halssmykker, pyntenåler, nips og 
pyntegjenstander [juvelerarbeider], perler 
[juvelerarbeider], smykkenåler, edelmetaller 
[ubearbeidede eller halvbearbeidede], edelsteiner, 
ringer [smykker], halvedelsteiner, skoornamenter av 
edelmetall, sølvtråd, sølv [ubearbeidet eller hamret], 
sølvspon, statuer av edelmetall, statuetter av 
edelmetall, stoppeklokker, solur, slipsnåler; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av remmer til 
armbåndsur, urkasser til armbåndsur, klokkekjeder, 
klokkeglass, urfjær, klokker, tråd av edle metal, ler 
[smykker], kunstgjenstander av edle metaller, 
armbåndsur, håndleddsbånd, byttenåler med lag og 
spillere (juvelerarbeider), nåleemblemer, trofeer av edle 
metaller, hodetelefoner, deler og tilbehør til de 
ovennevnte varene;  detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av musikkinstrumenter, stativer og kasser tilpasset 
musikkinstrumenter; detaljhandeltjenester knyttet til 
salg av trykksaker, bokbindingsmaterialer, fotografier, 
skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og 
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, reisesjekker, papp- og 
plastkort, sjekker, hefter, plakater, bokmerker, flagg, 
bannere; detaljhandelstjenester knyttet til salg av papir, 
papp,  brevpapir, overføringsbilder, overføringsbilder 
[dekalkomanibilder], etiketter, innpaknings- og 
emballasjemateriale, samlekort, tidsskrifter, aviser, 
bøker, magasiner, albumer, penner, blyanter, linjaler, 
pennal, skrivepapir, holdere for bilskattemerker, 
klistremerker, bilklistremerker, skrive- og 
tegneinstrumenter,  lykkeønskningskort, instruksjons- 
og undervisningsmateriell (ikke apparater,  kalendere, 
dagbøker, adressebøker, dokumentomslag,  
arkivmapper, skrivematerialer av edelt metall; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av omslag for 
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sjekkhefter, karaffelbrikker av papir, bordskånere av 
papp, trykte publikasjoner, journaler, brosjyrer, foldere, 
kataloger, rundskriv, manualer, programmer, 
telefonkataloger og veivisere, årbøker, prospekter, 
midlertidige tatoveringer, notisblokker, vimpler av papir, 
postkort, trykte billetter til sportskamper og –
arrangementer, samlekort, holdere til samlekort og 
minner, souvenirprogammer til sportsarrangementer; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, 
kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, 
ekstrudert plast som halvfabrikata, halvbearbeidede 
materialer av plastikk til bruk ved videreforedling, 
tetnings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør ikke av 
metall; detaljhandelstjenester knyttet til salg av lær og 
lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, 
sveper, saltøy og salmakervarer, nøkkeletuier, 
pengepunger, håndvesker, skoposer, vadsekker, 
tasker, kofferter, ryggsekker, sportsvesker; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av lommebøker, 
kredittkortholdere, dokumentmapper, kortetuier, 
holdere til bagasjeetiketter, belter, strimler, halsbånd til 
kjæledyr, bagasjeremmer og bagasjeetiketter av lær, 
skolevesker, passetuier, detaljhandelstjenester knyttet 
til salg av byggematerialer (ikke av metall), stive rør 
(ikke av metall), asfalt, bek, tjære og bitumen, 
transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av 
metall), vinterhager med ramme (ikke av metall); 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av dører og 
vinduer, møbler, speil, bilderammer, tre, kork, rør, 
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hval ben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og plastikk, 
hagemøbler, puter og hodeputer; detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av husholdnings- og kjøkkenredskaper 
samt –beholdere, kammer og svamper, børster, 
materialer for børstebinding, gjenstander for 
rengjøringsformål, stålull, gjenstander laget av 
keramikk, glass, leire eller porselen, elektriske og ikke-
elektriske tannbørster, modellbyggesett [ornamenter] 
av plastikk og tre, karaffelbrikker, krus, krus laget av 
keramikk, porselenkrus, kopper og krus, flaskeåpnere, 
drikke flasker for sport;  detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av tau, reip, nett, telt, markiser, presenninger, seil, 
sekker for å transportere bulkvarer, materialer til 
polstring som ikke er laget av gummi eller plastikk, 
ubearbeidet tekstilfibermateriale;  
detaljhandelstjenester knyttet til salg av garn og tråd for 
tekstile formål; detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
tekstiler og tekstilvarer, flagg, ikke av metall, 
baderomstekstiler, sengetøy, gardiner i tekstiler eller 
plastikk, innvendig foring til soveposer, overtrekk til 
saccosekker, tekstilstoff til fremstilling av vesker, 
fiberstoffer til fremstilling av vesker, dyneposer, 
lommetørkle, kjøkkenhåndkle, veggtepper av tekstil, 
barkluter, håndklær, vimpler, servietter og duker, 
emblemer av tekstilmaterialer; detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av klær, fottøy, hodeplagg, fotballtrøyer, 
replikadrakter, fotballvester, armbånd; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av kniplinger og 
broderier, bånd og lisser, hekter og maljer, 
strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, 
emblemer, stofflapper, andre emblemer og skilt ikke av 
edelmetall eller stoff, rosetter, knappemerker, knapper, 
lisser, dusker, brosjer for klær; detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av dekorative pins og –emblemer ikke av 
edelmetall, hårbånd, hårnåler, pins av uedle metaller, 
snorer til klær (stropper), spenner av edelmetall, etuier 
til nåler, emblemer, broderte emblemer;  
detaljhandelstjenester tilknyttet salg av tepper, ryer, 
matter, linoleum og annet gulvbelegg til eksisterende 
gulv, veggbekledningsmaterialer som ikke er laget av 
tekstil, tapet; detaljhandelstjenester tilknyttet salg av 
spill og leker, gymnastikk- og sportsartikler, leker, 
brettspill, håndholdte selvstendige spilleapparater, 
apparater til dataspill, fotballer, baller, vesker tilpasset 
sportsartikler og –apparater, målstollper, målnett, 
målstolper i redusert størrelse, sportstreningsapparater, 
hekker (forhindringer) til atletikktrening, 

blokkeringsfigurer, beskyttende polstring til sportsbruk, 
skinnebensbeskyttere (sportsartikler), fotballhansker; 
detaljhandelstjenester tilknyttet salg av 
miniatyrmodeller av fotballsett, dartpiler med tilhørende 
styrefjær, ballonger, mynt- og polletstyrte spill, vanlige 
spillkort, spill tilpasset bruk med fjernsynsapparater, 
leketøysmodeller, plast modellfigurer i form av leketøy,  
teddybjørner, stoppede teddybjørner, puslespill, 
såpebobler (leketøy), såpeboblesett, pokersjetonger, 
fotballbord til innendørs bruk,  leketøysmodeller, plast 
modellfigurer i form av leketøy; detaljhandelstjenester i 
tilknytning til salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, 
kjøttekstrakter, konservert, tørket og kokt frukt og 
grønnsaker, gelé, syltetøy, kompott, egg, melk og 
melkeprodukter, spiselige oljer og fett, preparerte 
måltider, supper og potetchips, detaljhandelstjenester 
tilknyttet salg av 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, ikke-medisinske konditorvarer, 
sjokoladebaserte konditorvarer, frosne konditorvarer, 
avkjølte og nedkjølte desserter; detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av snacks, tilberedte måltider og snacks, 
sauser, krydderier, preparater laget av frokostblanding,, 
brød, bakverk og konditorvarer,  chips laget av korn 
eller potetmel, salatdressinger, kaffeerstatninger, 
søtsaker (sukkertøy), sjokoladeplater og tyggegummi, 
søtsaker laget av sjokolade, sjokoladekjeks; 
detaljhandelstjenester i tilknytning til salg av landbruks, 
jordbruks og skogbruksprodukter, levende dyr, frisk 
frukt og grønnsaker, frø, naturlige planter og blomster, 
for til dyr, malt, mat og drikke til dyr; 
detaljhandelstjenester i tilknytning til salg av øl, mineral 
– og kullsyreholdig drikker og andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og frukt juicer, saftkonsentrat og 
andre preparater for å lage drikker, isotoniske drikker, 
saftkonsentrat og andre preparater for å lage drikker; 
detaljhandelstjenester i tilknytning til salg av 
alkoholholdig drikke (ikke øl), alkoholholdig vin, 
brennevin og likører, rusbrus, alkoholholdige cocktails; 
detaljhandelstjenester i tilknytning til salg av tobakk, 
artikler for røkere, fyrstikker, fyrtøy for røkere. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk; telegrafisk kommunikasjon; 
dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
telefonisk kommunikasjon; elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; elektronisk 
postoverføring; telefakstjenester; informasjon om 
telekommunikasjon; budtjenester [for post og telegraf]; 
personsøkertjenester [radio, telefon eller andre typer 
elektronisk kommunikasjon]; tilveiebringelse av tilgang 
til databaser; tilveiebringelse av praterom på internett; 
Tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
fjernhandel; Tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk; tilveiebringelse av  tilgangstid til et 
globalt datanettverk; radiokringkasting; utleie av 
tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av 
faksimileapparater; utleie av overføringsapparater for 
beskjeder; utleie av modemer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner;  
satellittoverføring; telefonsentraltjenester; 
telekonferansetjenester; telegraftjenester; 
telefontjenester; sending av fjernsynsprogram; 
fjernskrivertjenester; overføring av digitale filer; 
overføring av nettbaserte gratulasjonskort; 
telegramoverføring; svarertjenester for telefon; 
nyhetsbyråer; trådløs kringkasting; informasjon om 
telekommunikasjon; multimedietelekommunikasjon; 
telekommunikasjon vedrørende elektronisk handel;  
kommunikasjonsvirksomhet over internett; elektroniske 
eposttjenester; mottak og/eller levering av meldinger, 
dokumenter og andre data elektronisk; mottak og/eller 
levering av meldinger, dokumenter og andre data via 
internett; tilveiebringelse av elektroniske 
kommunikasjonsforbindelser; tilveiebringelse og tilgang 
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til dataservere, - databaser og –nettverk; 
tilveiebringelse av tilgang til internett; tilbydelse av 
telekommunikasjonsforbindelser og adgang til 
internettet og/eller databaser; tjenesteytelser i 
forbindelse med telekommunikasjonstilgang; 
portalvirksomhet på internett; formidling av tilgang til 
andres websteder; utsendelse via tv eller internett; 
betal-tv, video-on-demand; sending av videotekst og 
tekst-tv; mobiltelefoni- og 
mobilkommunikasjonsvirksomhet, utsendelse eller 
overføring av data og visuelle bilder, lyd, grafikk og 
annen informasjon via mobiltelefoni og/eller 
kabelprogramvirksomhet, kommunikasjonsvirksomhet 
via kabel eller fiberoptikk; kringkasting  via kabel-tv, 
radio; overføring av programmer via satellitt; levering 
av utstyr til utendørs radio – og tvsendinger; 
kringkastingstjenester via satellitt i forbindelse med 
sportsarrangementer; fjernsynssendinger via 
abonnement; fjernsynssendinger; strømming av audio 
og videomateriale via internett; fjernynssendinger; 
strømming av lyd- og videomateriale på internett; 
strømming av live fotballkamper på internett; strømming
av data; informasjons- og rådgivningstjenester i 
forbindelse med det forannevnte. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; akademier (utdanning), fornøyelsesparker; 
underholdningsvirksomhet; dressur av dyr; organisering 
og ledelse av kollokvium; arrangering og ledelse av 
konserter; arrangering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av kongresser; organisering og 
ledelse av seminarer; organisering og ledelse av 
symposium; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; arrangering av skjønnhetskonkurranser; 
kostskoler; booking av seter for kulturelle 
arrangementer; bokbussvirksomhet; kalligrafitjenester; 
kasino [spille] virksomhet; filmfremvisning; sirkus; 
klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse); 
privatundervisning; helseklubbtrener; 
korrespondansekurs; DJ-tjenester; diskotektjenester; 
dubbetjenster; informasjon vedrørende utdannelse; 
eksaminasjonsvirksomhet; elektronisk setting (for 
trykking); artistopptredener; 
underholdningsinformasjon; motevisninger som 
underholdning (organisering av);  filmproduksjon (andre 
enn reklamefilmer); pengespillvirksomhet; spilltjenester 
tilbudt online; utleie av spill; drift av golfbaner; 
gymnastikkundervisning; helseklubbvirksomhet; 
ferieleirtjenester (underholdning); tolketjenester; 
layouttjenester, andre enn for reklameformål; utlån av 
bøker; forestillinger [live]; mikrofilming; modelltjenester 
for kunstnere; filmstudioer; museumsdrift [fremvisning, 
utstilling]; komponeringstjenester; varieteteater; 
nyhetsreportasjetjenester; nattklubber; førskoler; 
organisering av lotterier; orkestervirksomhet; 
organisering av ball; organisering av konkurranser 
(utdanning eller underholdning); organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
organisering av kulturelle arrangement 
(impresariotjenester); organisering av 
sportskonkurranser; selskapsplanlegging 
(underholdning); personlig trener (mosjon og trim); 
fotografireportasjer; fotografering; fysisk trening; 
praktisk opplæring (ved demonstrasjon); produksjon av 
musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; 
sceneoppførelser; spillehaller; karaoketjenester; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
(ikke nedlastbare); drift av sportsinstallasjoner; 
utgivelse av bøker; publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; radiounderholdning; 
innspillingsstudioer; drift av fritidsanlegg; 
rekreasjonsinformasjon; religionsundervisning; utleie av 
lydutstyr; utleie av videokameraer; utleie av 
kinematografiske filmer; utleie av belysningsutstyr for 
teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer; utleie av 
kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av 
radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; 
utleie av dykkerutstyr; utleie av lydopptak; utleie av 

sportsutstyr (unntatt kjøretøyer); utleie av idrettsplasser 
og stadioner; utleie av stadionfasiliteter; utleie av 
teaterdekorasjoner; utleie av tennisbaner; utleie av 
videospillere; utleie av videobånd; 
tekstforfattervirksomhet; døvetolking; 
treningsleirtjenester; teksting (for film og fjernsyn); 
fjernsynsunderholdning; teateroppsetninger; 
billettkontor (underholdningsvirksomhet); 
tidtagningstjenester av sportsbegivenheter; utleie av 
leker; oversettelsesvirksomhet; undervisning; 
redigering av videobånd; filmproduksjon på videobånd; 
videofilming; yrkesveiledning; yrkesfaglig opplæring; 
skriving av tekster (andre enn for reklameformål); 
dyreparktjenester;  informasjon vedrørende 
sportsbegivenheter tilbudt online via en database eller 
internett; tilveiebringelse av elektronisk spilltjenester via 
internett; undervisningsvirksomhet og organisering av 
konkurranser og sportsbegivenheter; arrangering og 
ledelse av seminarer, konferanser, utstillinger og 
symposier i forbindelse med fotball og andre 
sportsaktiviteter; dommervirksomhet ved 
sportskonkurranser; tilveiebringelse av sportsfasiliteter; 
sportsunderholdning; produksjon av radio- og tv-
programmer, produksjon av videobånd; tilveiebringelse 
av elektroniske online publikasjoner, utgivelse av 
elektroniske bøker og tidsskrifter; fremskaffelse av 
utgivelser via internett; utsendelse a v publikasjoner; 
bibliotekarkivtjenester; utarbeidelse av 
dokumentarprogrammer for kringkasting; utarbeidelse 
av underholdningsprogrammer for kringkasting; 
fotballleirtjenester; fotballtrening; 
sportsdommervirksomhet; utdannelse innen sport; 
tjenester i forbindelse med sportsanlegg; tjenester i 
forbindelse med sportsklubber; tilveiebringelse av live 
underholdning; tilveiebringelse av live fotballkamper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 The Football Association Premier League Ltd, 30 
Gloucester Place, GB-W1U8PL LONDON, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; fotballstøvler; sportsklær; 
fotballskjorter; replika fotballdrakter; fotballvester 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; leker; 
brettspill; håndholdte selvstendige spilleapparater; 
apparater til dataspill; fotballer; baller; vesker tilpasset 
sportsartikler og -apparater; målstolper; målnett; 
målstolper i redusert størrelse; sportstreningsapparater; 
hekkestativer til bruk i friidrett; blokkeringsfigurer;  
beskyttende polstring til sportsbruk; leggbeskyttere 
(sportsartikler); fotballhansker; miniatyrmodeller av  
fotballdrakter; dartpiler med tilhørende styrefjær, 
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ballonger; mynt- og polletstyrte spill; vanlige spillkort; 
spill til bruk med fjernsynsapparater; leketøysmodeller; 
plastmodellfigurer i form av leketøy; teddybjørner; fylte 
leketøysbamser ;  puslespill; såpebobler (leketøy); 
såpeboblesett; pokersjetonger; fotballbord til innendørs 
bruk; bord for bordfotball. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet bistand ved ledelse; 
bistand ved administrasjon av bedrifter; 
Kontortjenester; bokføring; utarbeidelse av regnskap; 
administrasjon av handelstjenester; annonse- og 
reklamevirksomhet via postordre; formidling av 
avisabonnementer [for tredjemann]; 
abonnementsalgstjenester for teleselskaper; 
auksjonssalg; revisjon; reklameoppslag; 
forretningsevaluering; bedriftsrådgivning (profesjonell); 
forretningsinformasjoner; bedriftsopplysninger; 
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
etterforskning for forretninger; bistand ved 
forretningsledelse; utarbeidelse av reklametekster; 
bedriftsledelse av hoteller; bedriftsledelse for utøvende 
kunstnere; forretningsledelse for sportsutøvere; 
rådgivning for forretningsledelse; 
bedriftsundersøkelser; forretningsadministrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester for andre; byråer for 
handelsinformasjon; forretnings- og 
forbruksinformasjon- og rådgivning; bistand for ledelse 
av handels- eller industribedrifter; innsamling av 
informasjon for bruk i databaser; analyse av 
kostnadspriser; datasøk i datafiler, for andre; 
sammenstilling av statistikk; demonstrasjoner av varer; 
utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, 
trykksaker og vareprøver]; utsendelse av 
reklameannonser; utsendelse av vareprøver; 
dokumentkopiering; økonomisk planlegging; 
konsulentbistand av eksperter innenfor rasjonalisering; 
arbeidsformidling; moteshow for markedsføringsformål 
(organisering av -); filforvaltning (datastyrt -); import- og 
eksportagenturer; faktureringstjenester; layouttjenester 
for reklameformål; ledelse (rådgivningstjenester for 
bedrifter); markedsføring; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; modelltjenester for reklame og 
salg; nyhetsklipping, on-line annonsering på 
datanettverk; utleie av kontormaskiner og apparater; 
gallupundersøkelser; organisering av handels- og 
reklameutstillinger; organisering av messer for salg og 
markedsføring; utarbeidelse av lønningslister; utsetting 
av tjenester [forretningsassistanse]; konsultasjoner i 
personalspørsmål; personellrekruttering; 
fotokopieringstjenester; presentasjon av varer gjennom 
medier, for detaljsalg; prissammenligningstjenester; 
prokura [handel på andres vegne]; produsering av 
reklamefilmer; personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; Public Relation [PR-virksomhet] 
publisering av reklametekster; reklamevirksomhet; 
reklamebyråer; forberedelse av reklamespalter; utleie 
av reklamemateriell; radioreklame og –annonsering; 
omflyttingstjenester; Utleie av reklameplass; utleie av 
annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av 
fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater; 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
sekretærtjenester; dekorasjon av butikkvinduer; 
stenografi; sponsorsøketjenester; systematisering av 
informasjon for bruk i databaser; Utarbeiding av 
skatteberegninger; telemarkedstjenester; 
telefonsvarstjenester for fraværende abonnenter; 
fjernsynsreklame; transkripsjon; maskinskrivning; 
oppdatering av reklamedokumentasjon; 
tekstbehandlingstjenester; skriving av reklametekster; 
reklame og markedsføringstjenester; 
annonseringstjenester; forretningsdataanalyse; online 
annonsering og markedsføringstjenester; 
salgsfremmende tjenester; nettverksbyggingstjenester 
for bedrifter; virksomhetsovervåking og 
konsulenttjenester, nemlig sporing av brukere og 
andres reklame for å gi strategi, innsikt, 
markedsføringsveiledning, og for å analysere, forstå og 
forutsi forbrukernes atferd og motivasjon, samt 
plassering av annonser og reklameskjermer i 
elektroniske nettsider som nås via datanettverk; 

tilveiebringe informasjon om karriere, arbeid, og jobb 
plassering; tilveiebringe markedsinformasjon i forhold til 
konsumprodukter;  tilveiebringe shoppinginformasjon; 
kompilering og vedlikehold av elektroniske kataloger 
(online); tilveiebringe informasjon om organisering og 
gjennomføring av frivillige programmer og 
samfunnstjenesteprosjekter; annonse- og 
reklamevirksomhet; administrasjon av data-arkiver; 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
datainnsamlingstjenester; systematisering av 
informasjon for bruk i databaser; tjenester vedrørende 
forretningsinformasjon; tilveiebringe 
forretningsinformasjon via Internett;  
detaljhandelstjenester knyttet til salg av kjemikalier som 
brukes i industri, vitenskap og fotografering, så vel som 
i jordbruk, hagebruk og skogbruk, ubehandlet kunstig 
harpiks, kjemiske produkter for konservering av 
næringsmidler, ubearbeidet plastikk, gjødningsmidler, 
midler for brannslukking, preparater og midler for 
herding og lodding, garvestoffer, bindemidler for 
industrielle formål; detaljhandelstjenester knyttet til salg 
av ubehandlet plastikk i flytende form eller som fliser 
eller granulater, maling, beis, lakk, 
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, 
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, 
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, 
trykkere og kunstnere; detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av blekemidler  og andre midler til klesvask, midler 
til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, 
tannpussemidler, deodoranter, parfymer, toalettsaker, 
kremer, gels, lotions, skum, såper, talkumpudder, 
shampo, hårbalsam, sprays, kroppsmaling, 
antiperspiranter, kropps- og ansiktsskrubb, munnspray; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av førbarberings- 
og etterbarberingsprodukter (preshave og aftershave), 
preparater til barbering, kosmetiske preparater, 
vaskepulver og tøy mykner, vegetabilske 
hudtatoveringer, skokrem og –polish, preparater for 
vask av bil, puter fylt med duftstoff og parfymerte 
substanser, luftfriskere; detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, 
støvbindemidler, midler til fukting og binding, 
brennstoffer og belysningsmidler, stearinlys og veker 
for belysning, brennbart drivstoff og duftlys; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av farmasøytiske 
og veterinære preparater, hygieniske preparater for 
medisinske formål, dietetisk mat og stoffer for 
medisinsk og veterinær bruk, næringsmidler for 
spedbarn, kosttilskudd for mennesker og dyr, plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering, 
tanntråd, produkter for desinfisering, midler til 
utryddelse av skadedyr, midler for soppdrepende 
midler, ugressdrepende midler; detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av emblemer av uedle metaller og deres 
legeringer, skilt for kjøretøyer, spenner, byster, 
statuetter/figurer, kroker, nøkkelringer, nøkler, 
minneplater- og tavler, pyntegjenstander, monumenter, 
skilter, nummerskilter, statuer og statuetter, dopper til 
spaserstokker, kunstarbeider, alle helt eller 
hovedsakelig av metall, bronse;  detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av uedle metaller og legeringer av disse, 
bygningsmaterialer av metall, transportable bygninger 
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, 
malmer, trofeer av uedle metaller; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av maskiner, 
nemlig kaffemaskiner og food processorer, 
verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne),  rugemaskiner,  salgsautomater; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av håndverktøy og 
håndredskaper, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- 
og stikkvåpen, barberkniver, elektriske barbermaskiner 
og hårklippere; detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
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kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning,  
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet,  apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring 
og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske 
databærere, grammofonplater, mekanismer for 
myntstyrte apparater, detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 
datamaskiner, brannslukningsapparater,  magnetiske 
kort og kodede magnetkort, kodede magnetiske kort, 
smartkort [kodede], kort i form av databærere, kreditt-, 
belastnings-, debet- og/eller kontantkort , 
forhåndsbetalingskort, sjekkgarantikort, apparater til 
behandling, apparater til behandling av 
korttransaksjoner og data vedrørende dette og til 
behandling av betalinger, kassaapparater; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av apparater for 
verifisering av data på kodede magnetkort, lyd og/eller 
videoopptak, bånd, kassetter, CD’er, filmer, lysbilder, 
videoopptakere, videokassetter, videodisketter, DVD’er, 
dataspill, videospill, dataprogramvare,  
Dataspillprogrammer for bruk på mobiltelefoner, 
nedlastbar grafikk for mobiltelefoner, 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner, 
dataspillprogrammer for datamaskiner, mobiltelefoner 
og nettbrett; detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
datamaskinprogramvare for nettbrett,  datamaskiner, 
periferiutstyr til datamaskiner, musematter, 
skjermsparere, publikasjoner i elektronisk format, 
dataprosesseringsapparater, elektriske og elektroniske 
resultattavler, fotografiske og kinematografiske 
apparater og instrumenter,  tidsregistreringsapparater, 
kamera, videokamera, etuier  spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter, 
telekommunikasjonsapparater, utstyr og tilbehør; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
kringkastingsapparater og –instrumenter, telefoner, 
mobiltelefoner, tilbehør til mobiltelefoner, etuier og 
deksler til mobiltelefoner, etuier og deksler for nettbrett, 
etuier og deksler for datamaskiner, solbriller, 
solbrilleetuier, solbrilleinnfatninger, briller, brilleetuier, 
brilleinnfatninger, briller til sportsbruk, 
beskyttelsesbriller, snøbriller, dykkebriller, 
beskyttelsesklær og  beskyttelsessko, magneter, 
kjøkkenmagneter, dekorative magneter,  USB-
minnepinner; detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og 
tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, 
massasjeapparater, støttebandasjer, møbler tilpasset 
medisinsk bruk; detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, 
luftkondisjoneringsapparater, elektriske kjeler, 
gasskomfyrer og elektriske komfyrer, lys til kjøretøy og 
luftkondisjoneringsenheter for kjøretøy; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av kjøretøyer, 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, 
rullestoler, motorer for landkjøretøy, karosserideler og 
drivmekanismer; detaljhandelstjenester knyttet til salg 
av skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, 
eksplosiver, fyrverkeri;  detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av edle metaller og deres legeringer og varer av 
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i 
andre klasser,  juvelervarer, smykker, edle stener, ur 
og kronometriske instrumenter, vekkerklokker, 
legeringer av edelmetaller, amuletter, atomdrevne ur, 
emblemer av edelmetall, perler til smykker, bokser av 
edelmetall, armbånd, brosjer, byster av edelmetall,  
etuier for ur og urverk, skrin for ur [fremvisning], kjeder 
[smykker], kjedepynt [smykker], kronografer [ur]; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av kronometre, 
kronometriske instrumenter, kronoskoper, klokkeskrin, 
ur, ur og klokker, elektriske, urverk, mynter, 

kobberpoletter, mansjettknapper, diamanter, øreringer, 
gulltråd [smykker], gull [ubearbeidet eller hamret], 
hattepynt av edelt metall, barrer av edelmetaller, 
iridium, smykker, smykkeskrin, ravsmykker, 
nøkkelringer, medaljonger [smykker], sentralur 
[hovedklokke], medaljer; detaljhandelstjenester knyttet 
til salg av halssmykker, pyntenåler, nips og 
pyntegjenstander [juvelerarbeider], perler 
[juvelerarbeider], smykkenåler, edelmetaller 
[ubearbeidede eller halvbearbeidede], edelsteiner, 
ringer [smykker], halvedelsteiner, skoornamenter av 
edelmetall, sølvtråd, sølv [ubearbeidet eller hamret], 
sølvspon, statuer av edelmetall, statuetter av 
edelmetall, stoppeklokker, solur, slipsnåler; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av remmer til 
armbåndsur, urkasser til armbåndsur, klokkekjeder, 
klokkeglass, urfjær, klokker, tråd av edle metal, ler 
[smykker], kunstgjenstander av edle metaller, 
armbåndsur, håndleddsbånd, byttenåler med lag og 
spillere (juvelerarbeider), nåleemblemer, trofeer av edle 
metaller, hodetelefoner, deler og tilbehør til de 
ovennevnte varene;  detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av musikkinstrumenter, stativer og kasser tilpasset 
musikkinstrumenter; detaljhandeltjenester knyttet til 
salg av trykksaker, bokbindingsmaterialer, fotografier, 
skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og 
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, reisesjekker, papp- og 
plastkort, sjekker, hefter, plakater, bokmerker, flagg, 
bannere; detaljhandelstjenester knyttet til salg av papir, 
papp,  brevpapir, overføringsbilder, overføringsbilder 
[dekalkomanibilder], etiketter, innpaknings- og 
emballasjemateriale, samlekort, tidsskrifter, aviser, 
bøker, magasiner, albumer, penner, blyanter, linjaler, 
pennal, skrivepapir, holdere for bilskattemerker, 
klistremerker, bilklistremerker, skrive- og 
tegneinstrumenter,  lykkeønskningskort, instruksjons- 
og undervisningsmateriell (ikke apparater,  kalendere, 
dagbøker, adressebøker, dokumentomslag,  
arkivmapper, skrivematerialer av edelt metall; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av omslag for 
sjekkhefter, karaffelbrikker av papir, bordskånere av 
papp, trykte publikasjoner, journaler, brosjyrer, foldere, 
kataloger, rundskriv, manualer, programmer, 
telefonkataloger og veivisere, årbøker, prospekter, 
midlertidige tatoveringer, notisblokker, vimpler av papir, 
postkort, trykte billetter til sportskamper og –
arrangementer, samlekort, holdere til samlekort og 
minner, souvenirprogammer til sportsarrangementer; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av plastemballasje 
(ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, 
kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, 
ekstrudert plast som halvfabrikata, halvbearbeidede 
materialer av plastikk til bruk ved videreforedling, 
tetnings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør ikke av 
metall; detaljhandelstjenester knyttet til salg av lær og 
lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, 
sveper, saltøy og salmakervarer, nøkkeletuier, 
pengepunger, håndvesker, skoposer, vadsekker, 
tasker, kofferter, ryggsekker, sportsvesker; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av lommebøker, 
kredittkortholdere, dokumentmapper, kortetuier, 
holdere til bagasjeetiketter, belter, strimler, halsbånd til 
kjæledyr, bagasjeremmer og bagasjeetiketter av lær, 
skolevesker, passetuier, detaljhandelstjenester knyttet 
til salg av byggematerialer (ikke av metall), stive rør 
(ikke av metall), asfalt, bek, tjære og bitumen, 
transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av 
metall), vinterhager med ramme (ikke av metall); 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av dører og 
vinduer, møbler, speil, bilderammer, tre, kork, rør, 
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hval ben, 
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og plastikk, 
hagemøbler, puter og hodeputer; detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av husholdnings- og kjøkkenredskaper 
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samt –beholdere, kammer og svamper, børster, 
materialer for børstebinding, gjenstander for 
rengjøringsformål, stålull, gjenstander laget av 
keramikk, glass, leire eller porselen, elektriske og ikke-
elektriske tannbørster, modellbyggesett [ornamenter] 
av plastikk og tre, karaffelbrikker, krus, krus laget av 
keramikk, porselenkrus, kopper og krus, flaskeåpnere, 
drikke flasker for sport;  detaljhandelstjenester knyttet til 
salg av tau, reip, nett, telt, markiser, presenninger, seil, 
sekker for å transportere bulkvarer, materialer til 
polstring som ikke er laget av gummi eller plastikk, 
ubearbeidet tekstilfibermateriale;  
detaljhandelstjenester knyttet til salg av garn og tråd for 
tekstile formål; detaljhandelstjenester knyttet til salg av 
tekstiler og tekstilvarer, flagg, ikke av metall, 
baderomstekstiler, sengetøy, gardiner i tekstiler eller 
plastikk, innvendig foring til soveposer, overtrekk til 
saccosekker, tekstilstoff til fremstilling av vesker, 
fiberstoffer til fremstilling av vesker, dyneposer, 
lommetørkle, kjøkkenhåndkle, veggtepper av tekstil, 
barkluter, håndklær, vimpler, servietter og duker, 
emblemer av tekstilmaterialer; detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av klær, fottøy, hodeplagg, fotballtrøyer, 
replikadrakter, fotballvester, armbånd; 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av kniplinger og 
broderier, bånd og lisser, hekter og maljer, 
strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, 
emblemer, stofflapper, andre emblemer og skilt ikke av 
edelmetall eller stoff, rosetter, knappemerker, knapper, 
lisser, dusker, brosjer for klær; detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av dekorative pins og –emblemer ikke av 
edelmetall, hårbånd, hårnåler, pins av uedle metaller, 
snorer til klær (stropper), spenner av edelmetall, etuier 
til nåler, emblemer, broderte emblemer;  
detaljhandelstjenester tilknyttet salg av tepper, ryer, 
matter, linoleum og annet gulvbelegg til eksisterende 
gulv, veggbekledningsmaterialer som ikke er laget av 
tekstil, tapet; detaljhandelstjenester tilknyttet salg av 
spill og leker, gymnastikk- og sportsartikler, leker, 
brettspill, håndholdte selvstendige spilleapparater, 
apparater til dataspill, fotballer, baller, vesker tilpasset 
sportsartikler og –apparater, målstollper, målnett, 
målstolper i redusert størrelse, sportstreningsapparater, 
hekker (forhindringer) til atletikktrening, 
blokkeringsfigurer, beskyttende polstring til sportsbruk, 
skinnebensbeskyttere (sportsartikler), fotballhansker; 
detaljhandelstjenester tilknyttet salg av 
miniatyrmodeller av fotballsett, dartpiler med tilhørende 
styrefjær, ballonger, mynt- og polletstyrte spill, vanlige 
spillkort, spill tilpasset bruk med fjernsynsapparater, 
leketøysmodeller, plast modellfigurer i form av leketøy,  
teddybjørner, stoppede teddybjørner, puslespill, 
såpebobler (leketøy), såpeboblesett, pokersjetonger, 
fotballbord til innendørs bruk,  leketøysmodeller, plast 
modellfigurer i form av leketøy; detaljhandelstjenester i 
tilknytning til salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, 
kjøttekstrakter, konservert, tørket og kokt frukt og 
grønnsaker, gelé, syltetøy, kompott, egg, melk og 
melkeprodukter, spiselige oljer og fett, preparerte 
måltider, supper og potetchips, detaljhandelstjenester 
tilknyttet salg av 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, ikke-medisinske konditorvarer, 
sjokoladebaserte konditorvarer, frosne konditorvarer, 
avkjølte og nedkjølte desserter; detaljhandelstjenester 
knyttet til salg av snacks, tilberedte måltider og snacks, 
sauser, krydderier, preparater laget av frokostblanding,, 
brød, bakverk og konditorvarer,  chips laget av korn 
eller potetmel, salatdressinger, kaffeerstatninger, 
søtsaker (sukkertøy), sjokoladeplater og tyggegummi, 
søtsaker laget av sjokolade, sjokoladekjeks; 
detaljhandelstjenester i tilknytning til salg av landbruks, 
jordbruks og skogbruksprodukter, levende dyr, frisk 
frukt og grønnsaker, frø, naturlige planter og blomster, 
for til dyr, malt, mat og drikke til dyr; 
detaljhandelstjenester i tilknytning til salg av øl, mineral 
– og kullsyreholdig drikker og andre ikke-alkoholholdige 

drikker, fruktdrikker og frukt juicer, saftkonsentrat og 
andre preparater for å lage drikker, isotoniske drikker, 
saftkonsentrat og andre preparater for å lage drikker; 
detaljhandelstjenester i tilknytning til salg av 
alkoholholdig drikke (ikke øl), alkoholholdig vin, 
brennevin og likører, rusbrus, alkoholholdige cocktails; 
detaljhandelstjenester i tilknytning til salg av tobakk, 
artikler for røkere, fyrstikker, fyrtøy for røkere. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; 
kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon ved 
optisk fibernettverk; telegrafisk kommunikasjon; 
dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
telefonisk kommunikasjon; elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; elektronisk 
postoverføring; telefakstjenester; informasjon om 
telekommunikasjon; budtjenester [for post og telegraf]; 
personsøkertjenester [radio, telefon eller andre typer 
elektronisk kommunikasjon]; tilveiebringelse av tilgang 
til databaser; tilveiebringelse av praterom på internett; 
Tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
fjernhandel; Tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk; tilveiebringelse av  tilgangstid til et 
globalt datanettverk; radiokringkasting; utleie av 
tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av 
faksimileapparater; utleie av overføringsapparater for 
beskjeder; utleie av modemer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner;  
satellittoverføring; telefonsentraltjenester; 
telekonferansetjenester; telegraftjenester; 
telefontjenester; sending av fjernsynsprogram; 
fjernskrivertjenester; overføring av digitale filer; 
overføring av nettbaserte gratulasjonskort; 
telegramoverføring; svarertjenester for telefon; 
nyhetsbyråer; trådløs kringkasting; informasjon om 
telekommunikasjon; multimedietelekommunikasjon; 
telekommunikasjon vedrørende elektronisk handel;  
kommunikasjonsvirksomhet over internett; elektroniske 
eposttjenester; mottak og/eller levering av meldinger, 
dokumenter og andre data elektronisk; mottak og/eller 
levering av meldinger, dokumenter og andre data via 
internett; tilveiebringelse av elektroniske 
kommunikasjonsforbindelser; tilveiebringelse og tilgang 
til dataservere, - databaser og –nettverk; 
tilveiebringelse av tilgang til internett; tilbydelse av 
telekommunikasjonsforbindelser og adgang til 
internettet og/eller databaser; tjenesteytelser i 
forbindelse med telekommunikasjonstilgang; 
portalvirksomhet på internett; formidling av tilgang til 
andres websteder; utsendelse via tv eller internett; 
betal-tv, video-on-demand; sending av videotekst og 
tekst-tv; mobiltelefoni- og 
mobilkommunikasjonsvirksomhet, utsendelse eller 
overføring av data og visuelle bilder, lyd, grafikk og 
annen informasjon via mobiltelefoni og/eller 
kabelprogramvirksomhet, kommunikasjonsvirksomhet 
via kabel eller fiberoptikk; kringkasting  via kabel-tv, 
radio; overføring av programmer via satellitt; levering 
av utstyr til utendørs radio – og tvsendinger; 
kringkastingstjenester via satellitt i forbindelse med 
sportsarrangementer; fjernsynssendinger via 
abonnement; fjernsynssendinger; strømming av audio 
og videomateriale via internett; fjernynssendinger; 
strømming av lyd- og videomateriale på internett; 
strømming av live fotballkamper på internett; strømming 
av data; informasjons- og rådgivningstjenester i 
forbindelse med det forannevnte. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; akademier (utdanning), fornøyelsesparker; 
underholdningsvirksomhet; dressur av dyr; organisering 
og ledelse av kollokvium; arrangering og ledelse av 
konserter; arrangering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av kongresser; organisering og 
ledelse av seminarer; organisering og ledelse av 
symposium; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; arrangering av skjønnhetskonkurranser; 
kostskoler; booking av seter for kulturelle 
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arrangementer; bokbussvirksomhet; kalligrafitjenester; 
kasino [spille] virksomhet; filmfremvisning; sirkus; 
klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse); 
privatundervisning; helseklubbtrener; 
korrespondansekurs; DJ-tjenester; diskotektjenester; 
dubbetjenster; informasjon vedrørende utdannelse; 
eksaminasjonsvirksomhet; elektronisk setting (for 
trykking); artistopptredener; 
underholdningsinformasjon; motevisninger som 
underholdning (organisering av);  filmproduksjon (andre 
enn reklamefilmer); pengespillvirksomhet; spilltjenester 
tilbudt online; utleie av spill; drift av golfbaner; 
gymnastikkundervisning; helseklubbvirksomhet; 
ferieleirtjenester (underholdning); tolketjenester; 
layouttjenester, andre enn for reklameformål; utlån av 
bøker; forestillinger [live]; mikrofilming; modelltjenester 
for kunstnere; filmstudioer; museumsdrift [fremvisning, 
utstilling]; komponeringstjenester; varieteteater; 
nyhetsreportasjetjenester; nattklubber; førskoler; 
organisering av lotterier; orkestervirksomhet; 
organisering av ball; organisering av konkurranser 
(utdanning eller underholdning); organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
organisering av kulturelle arrangement 
(impresariotjenester); organisering av 
sportskonkurranser; selskapsplanlegging 
(underholdning); personlig trener (mosjon og trim); 
fotografireportasjer; fotografering; fysisk trening; 
praktisk opplæring (ved demonstrasjon); produksjon av 
musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; 
sceneoppførelser; spillehaller; karaoketjenester; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
(ikke nedlastbare); drift av sportsinstallasjoner; 
utgivelse av bøker; publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; radiounderholdning; 
innspillingsstudioer; drift av fritidsanlegg; 
rekreasjonsinformasjon; religionsundervisning; utleie av 
lydutstyr; utleie av videokameraer; utleie av 
kinematografiske filmer; utleie av belysningsutstyr for 
teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer; utleie av 
kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av 
radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; 
utleie av dykkerutstyr; utleie av lydopptak; utleie av 
sportsutstyr (unntatt kjøretøyer); utleie av idrettsplasser 
og stadioner; utleie av stadionfasiliteter; utleie av 
teaterdekorasjoner; utleie av tennisbaner; utleie av 
videospillere; utleie av videobånd; 
tekstforfattervirksomhet; døvetolking; 
treningsleirtjenester; teksting (for film og fjernsyn); 
fjernsynsunderholdning; teateroppsetninger; 
billettkontor (underholdningsvirksomhet); 
tidtagningstjenester av sportsbegivenheter; utleie av 
leker; oversettelsesvirksomhet; undervisning; 
redigering av videobånd; filmproduksjon på videobånd; 
videofilming; yrkesveiledning; yrkesfaglig opplæring; 
skriving av tekster (andre enn for reklameformål); 
dyreparktjenester;  informasjon vedrørende 
sportsbegivenheter tilbudt online via en database eller 
internett; tilveiebringelse av elektronisk spilltjenester via 
internett; undervisningsvirksomhet og organisering av 
konkurranser og sportsbegivenheter; arrangering og 
ledelse av seminarer, konferanser, utstillinger og 
symposier i forbindelse med fotball og andre 
sportsaktiviteter; dommervirksomhet ved 
sportskonkurranser; tilveiebringelse av sportsfasiliteter; 
sportsunderholdning; produksjon av radio- og tv-
programmer, produksjon av videobånd; tilveiebringelse 
av elektroniske online publikasjoner, utgivelse av 
elektroniske bøker og tidsskrifter; fremskaffelse av 
utgivelser via internett; utsendelse a v publikasjoner; 
bibliotekarkivtjenester; utarbeidelse av 
dokumentarprogrammer for kringkasting; utarbeidelse 
av underholdningsprogrammer for kringkasting; 
fotballleirtjenester; fotballtrening; 
sportsdommervirksomhet; utdannelse innen sport; 
tjenester i forbindelse med sportsanlegg; tjenester i 
forbindelse med sportsklubber; tilveiebringelse av live 
underholdning; tilveiebringelse av live fotballkamper. 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 289831 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201607524 
(220) Inndato: 2016.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TWEEN FASHION Mohamed Ben Amor Kraiem, Nedre 
Prinsdals vei 85 C, 1263 OSLO, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Elektriske kjøretøyer, elektriske motorer for 

landkjøretøyer, selvbalanserende kjøretøy, elektriske 
og motoriserte rullebrett - alle designet, produsert eller 
montert i London.  

  Klasse 28   Gymnastikkapparater, leker, leketøy, rullebrett, 
rulleskøyter - alle designet, produsert eller montert i 
London.  

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et bredt utvalg varer innen elektriske 
kjøretøy og generell forbrukerelektronikk, leketøy, 
gymnastikk- og sportsartikler, rullebrett, klær, belter, 
fottøy og hodeplagg, som gjør det mulig for kunder å 
enkelt se og kjøpe disse varer i et varemagasin, 
supermarked eller fysisk butikk, via postordrekatalog 
eller telefonordre eller på nettsider for handel med slikt 
vareutvalg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289832 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201607979 
(220) Inndato: 2016.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, 
Corner House, 20 Parliament Street, BM-HM12 
HAMILTON, Bermuda 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Drikkeflasker og -beholdere, ikke av glass. 
  Klasse 32   Konsentrater, sirup eller pulver for bruk i tilbereding av 

drikker og brus; essenser for tilberedning av ikke-
alkoholholdige drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289833 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201607981 
(220) Inndato: 2016.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, Avenida 

Antônio Prado, 2398. Centro., BR- CRISTAIS 
PAULISTA / SP, Brasil 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Bager; håndvesker; reisebager; lommebøker; 
reisemapper [lærvarer]; dokumentkofferter; ryggsekker; 
kredittkortholdere; visittkortholdere; etuier for nøkler. 

  Klasse 25   Trikotasje [klær]; damebenklær; støvler; sko; bukser; 
skjorter; overlær for støvler; jakker; belter [bekledning]; 
kortermete skjorter; skjerf, halstørklær og sjal; hansker 
[bekledning]; kapper; leggvarmere; skjørt; klær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289834 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201607980 
(220) Inndato: 2016.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, 

Corner House, 20 Parliament Street, BM-HM12 
HAMILTON, Bermuda 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Drikkeflasker og -beholdere, ikke av glass. 
  Klasse 32   Konsentrater, sirup eller pulver for bruk i tilbereding av 

drikker og brus; essenser for tilberedning av ikke-
alkoholholdige drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289835 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(210) Søknadsnr.: 201406833 
(220) Inndato: 2014.06.11 
(180) Registreringen utløper: 2024.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sazerac Co Inc, 3850 N. Causeway Blvd., Suite 1695, 
US-LA70002 METAIRIE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, nemlig destillert sprit. 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 289836 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608480 
(220) Inndato: 2016.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TO PINNER DA, Skillebekkstien 20, 2020 
SKEDSMOKORSET, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bøker; fotografier [trykte]; innbundne bøker; 

oppskrifter; hefter. 
  Klasse 23   Garn og tråd for tekstile formål. 
  Klasse 41   Distribusjon av film; filmfremvisning; filmproduksjon, 

andre enn reklamefilmer; fjernsynsunderholdning; 
fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; 
instruksjon [opplæring]; nyhetsreportasjetjenester; 
organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); produksjon av radio- og 
fjernsynsprogram; videofilming; 
underholdningsinformasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289837 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608487 
(220) Inndato: 2016.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Skruf Snus AB, Kungsgatan 12-14, 7th Floor, SE-

11135 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 34   Tobakk; bearbeidet og ubearbeidet tobakk; 

tobakksprodukter; snus; tobakksubstitutter, ikke for 
medisinske eller helbredende formål; sigaretter; 
sigarillos; sigarer;fyrstikker og artikler for røkere; 
sigarettpapir; sigarettetuier; sigaretthylser/-rør; filtre for 
tobakksprodukter; sigarettrullemaskiner; håndholdte 
maskiner for innføring av tobakk i papirhylser/-rør for 
røyking; snusbokser og -dåser (ikke av edelt metall); 
askebegre (ikke av edelt metall); elektroniske 
sigaretter; væsker for elektroniske sigaretter; flytende 
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nikotintilsetninger for elektroniske sigaretter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289838 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201605520 
(220) Inndato: 2016.05.05 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Oper 8 AB, Kungsgatan 54, SE-11135 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; bøker; tidsskrifter; kataloger; aviser; 

magasiner [periodiske]; postkort; konvolutter; skilt av 
papir eller papp; esker av papir eller papp; papir; 
kartonger; gaveesker. 

  Klasse 35   Reklame; annonsering on-line via datanettverk; 
postreklame; distribusjon av markedsførings- og/eller 
reklamemateriell, nemlig flygeblader, prospekter, 
trykksaker og vareprøver; salgsfremmende 
promoteringstjenester; markedsføring av varer og 
tjenester for andre; messer; systematisering av 
informasjon i databaser; varedemonstrasjoner; 
detaljhandel relatert til gavekort; markedsføring; 
annonse- og reklamevirksomhet; formidling av 
underholdningstjenester; kampanjer; videresalg av 
verdibevis- og kuponger; videresalg av gavekort og -
sjekker; spredning av reklameannonser. 

  Klasse 36   Utstedelse av gavekort og -sjekker, utstedelse og 
innløsning av verdibevis og -kuponger. 

  Klasse 39   Arrangering av rundturer; arrangering av cruise; 
billettbooking for reiser. 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; sport-
og idrettsaktiviteter; fritidstjenester; billettbyrå-tjenester 
[underholdning]; bookingtjenester og billett-tjenester, 
særlig via nettet, for underholdning og fritid, spesielt for 
show, konserter, utstillinger og museer; arrangementer.

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; fasiliteter (-ferie) [losji]; utleie av 
ferieboliger; hotell; utleie av midlertidige boliger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289839 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201605521 
(220) Inndato: 2016.05.05 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oper 8 AB, Kungsgatan 54, SE-11135 STOCKHOLM, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Trykksaker; bøker; tidsskrifter; kataloger; aviser; 
magasiner [periodiske]; postkort; konvolutter; skilt av 
papir eller papp; esker av papir eller papp; papir; 
kartonger; gaveesker. 

  Klasse 35   Reklame; annonsering on-line via datanettverk; 
postreklame; distribusjon av markedsførings- og/eller 

reklamemateriell, nemlig flygeblader, prospekter, 
trykksaker og vareprøver; salgsfremmende 
promoteringstjenester; markedsføring av varer og 
tjenester for andre; messer; systematisering av 
informasjon i databaser; varedemonstrasjoner; 
detaljhandel relatert til gavekort; markedsføring; 
annonse- og reklamevirksomhet; formidling av 
underholdningstjenester; kampanjer; videresalg av 
verdibevis- og kuponger; videresalg av gavekort og -
sjekker; spredning av reklameannonser. 

  Klasse 36   Utstedelse av gavekort og -sjekker, utstedelse og 
innløsning av verdibevis og -kuponger. 

  Klasse 39   Arrangering av rundturer; arrangering av cruise; 
billettbooking for reiser. 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; sport-
og idrettsaktiviteter; fritidstjenester; billettbyrå-tjenester 
[underholdning]; bookingtjenester og billett-tjenester, 
særlig via nettet, for underholdning og fritid, spesielt for 
show, konserter, utstillinger og museer; arrangementer.

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; fasiliteter (-ferie) [losji]; utleie av 
ferieboliger; hotell; utleie av midlertidige boliger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289840 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201607863 
(220) Inndato: 2016.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GAUSTABLIKK HØYFJELLSHOTELL AS, 

Kvitåvatnvegen 372, 3660 RJUKAN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Drift av skianlegg. 
  Klasse 42   Hoteller; bevertning av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering; utleie av hytter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289841 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201607284 
(220) Inndato: 2016.06.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JUNIT, Postboks 288  Sentrum, 0103 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

kontortjenester; fagforeningsvirksomhet, nemlig 
rådgivning og støtte til tillitsvalgte og medlemmer 
knyttet til lønns- og arbeidsforhold.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplærings- og 
kursvirksomhet; organisering og ledelse av 
konferanser, kongresser og seminarer; utgivelser av 
bøker og trykksaker. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester. 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 



registrerte varemerker 2016.11.28 - nr 48/16

38 
 

(111) Reg.nr.: 289842 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608251 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater, nemlig immunoglobulin for 
å håndtere og forhindre organavstøting hos 
transplantasjonspasienter og for behandling av 
aplastisk anemi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289843 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608252 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater, nemlig immunoglobulin for 
å håndtere og forhindre organavstøting hos 
transplantasjonspasienter og for behandling av 
aplastisk anemi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289844 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608253 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, 
JP- IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Påhengsmotorer; propeller for påhengsmotorer; jet-
fremdriftsmotorer; drivstoffiltre for motorer; deler og 
tilbehør/utstyr til de forannevnte varer. 

  Klasse 9   Fartsmålere, gauger [mål for masketetthet], 
kabelbunter og automatiske styreanordninger for skip, 
båter og fartøy; telekommunikasjonsutstyr, nemlig 
fjernkontrollere for kontroll av motorer og maskiner på 
skip, båter og fartøy; fjernkontroller, gauger [mål for 
masketetthet] og styreanordninger til LAN-systemer 
(lokalt nettverkssystemer) for bruk i forbindelse med 
skip, båter og fartøy; tenningsbryter og tavler for skip, 
båter og fartøy; kontrolltavler for skip, båter og fartøy. 

  Klasse 12   Skip; båter; fartøy; deler og tilbehør/utstyr til de 

forannevnte varer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289845 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608471 
(220) Inndato: 2016.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Expert AS, Postboks 43, 1483 SKYTTA, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Etuier for telefoner; etuier for smarttelefoner; 

mobiltelefonetuier laget av lær eller lærimitasjoner; 
etuier for PDAs; etuier for lommekalkulatorer; etuier for 
datalagringsenheter; vesker for laptops; etuier for 
bærbare datamaskiner; etuier til nettbrett; etuier 
tilpasset bærbare datamaskiner; vesker tilpasset 
digitale lydavspillere; etuier til bærbare apparater til 
musikkavspilling; etuier tilpasset fotografisk utstyr; 
etuier for videokameraer; etuier til 
satellittnavigasjonsutstyr; deksler for mobiltelefoner; 
deksler for smarttelefoner; deksler for 
musikklagringsenheter; deksler for PDA’er; deksler for 
datalagringsenheter; deksler for nettbrett; etuier for 
laptoper; flipcovers for mobiltelefoner; vesker for 
laptoper; treningsarmbånd til telefoner; apparater for 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere, opptaksplater; 
kompaktdisketter, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; mobiltelefoner; smarttelefoner; 
nettbrett; deler og tilbehør til mobiltelefoner, 
smarttelefoner og nettbrett. 

  Klasse 18   Lærmapper; bager; reiseeffekter, ryggsekker; 
dokumentmapper; håndbagasje; håndvesker; 
notemapper; bagasje; poser; pengepung [lærvare]; 
lommebøker; kofferter og reisevesker; etuier av 
kunstlær; kofferter og reisevesker; transportvesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289846 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608473 
(220) Inndato: 2016.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

CODMAN VERSATRU 
(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 10   Bipolare pinsetter(bipolar forceps) og elektrokirurgiske 
generatorer, irrigatorer og relatert medisinsk tilbehør og 
utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289847 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201510900 
(220) Inndato: 2015.09.04 
(180) Registreringen utløper: 2025.09.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Instagram, LLC, 1601 Willow Road, US-CA94025 

MENLO PARK, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

kinematografiske, optiske, veie-, måle-, signalerings-, 
kontroll- (overvåking), livrednings- og 
opplæringsapparater og -instrumenter; apparater og 
instrumenter for å gjennomføre, svitsje, omforme, 
akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet; 
apparater for registrering, sending eller reproduksjon av 
lyd eller bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; 
CD-plater, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; 
mekanismer for myntopererte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; Nedlastbar 
dataprogramvare for å modifisere og muliggjøre 
overføring av bilder, audiovisuelt innhold og 
videoinnhold; Nedlastbar dataprogramvare for å se på 
og interagere med en feed av bilder, audiovisuelt 
innhold og videoinnhold og assosiert tekst og data; 
Nedlastbar dataprogramvare for å finne innhold og 
innholdsutgivere og for å abonnere på innhold; 
Dataprogramvare for å tagge bilder, audiovisuelt 
innhold og videoinnhold med data som angir tid, sted, 
folk og emne; Dataprogramvare for søkemotorer; 
Dataprogramvare for agering i sosiale nettverk; 
Dataprogramvare for å opprette, administrere og 
interagere med et nettbasert samfunn; 
Dataprogramvare for å administrere innhold i sosiale 
nettverk, interagere med et virtuelt samfunn, og for 
overføring av bilder, audiovisuelt innhold og 
videoinnhold, foto, videoer, data, tekst, meldinger, 
kommentarer, reklame, 
medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; 
Dataprogramvare for å opprette, redigere, laste opp, 
laste ned, få tilgang til, se på, poste, vise, tagge, 
blogge, strømme, koble, gjøre merknader på, uttrykke 
følelser om, kommentere, innbake, overføre, dele, søke 
eller på annen måte tilveiebringe eller interagere med 
elektroniske medier; Dataprogramvare for å sende 
elektroniske meldingsvarsler, meddelelser og 
påminnelser; Programvare for å sende og motta 
elektroniske meldinger; Dataprogramvare for formidling 
av reklame for andre; Dataprogramvare for anvendelse 
som et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); 
Dataprogramvare i form av 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API-er) som 
forenkler nettbaserte tjenester for agering i sosiale 

nettverk, utvikling av programvareapplikasjoner og kjøp 
og formidling av reklame; Interaktivt foto- og 
videoutstyr, nemlig kioskterminaler for å ta, laste opp, 
laste ned, redigere, skrive ut og dele digitale bilder og 
video. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; Klær for menn, kvinner og 
barn, nemlig skjorter, t-skjorter, jakker, overdeler, 
gensere, hodeplagg, hatter, kapser og luer. 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorarbeid; 
Markedsførings-, reklame- og salgsfremmende 
tjenester; Formidling av reklame for andre via data- og 
kommunikasjonsnettverk; Promotere andres varer og 
tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk; 
Markedsførings- og reklamerådgivningstjenester; 
Markedsundersøkelsestjenester; Tilveiebringelse av 
informasjon fra markedsundersøkelser; Nettbaserte 
annonser; Reklamere for, markedsføre og promotere 
andres varer og tjenester ved å tilveiebringe foto- og 
videoutstyr ved spesielle arrangementer. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; Fotodelings- og 
videodelingstjenester, nemlig elektronisk overføring av 
digitale fotofiler, videoer og audiovisuelt innhold blant 
Internett-brukere; telekommunikasjonstjenester, nemlig 
elektronisk overføring av bilder, audiovisuelt innhold og 
videoinnhold, foto, videoer, data, tekst, meldinger, 
reklame, medieannonseringskommunikasjoner og 
informasjon; Fildelingsnettverk (peer-to-peer network)-
datatjenester, nemlig elektronisk overføring av bilder, 
audiovisuelt innhold og videoinnhold, foto, videoer, 
data, tekst, meldinger, reklame, 
medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; 
Tilveiebringe tilgang til datamaskinbaserte, elektroniske 
og nettbaserte databaser; Tilveiebringe online-forum for 
kommunikasjon, nemlig overføring innen emner av 
allmenn interesse, Tilveiebringe tjenester for e-post og 
direktemelding; Chatterom-tjenester for sosial 
nettverksbygging; Tilveiebringe online-
kommunikasjonskoblinger som overfører 
nettstedbrukere til andre lokale og globale nettsteder. 

  Klasse 41   Undervisning; tilveiebringelse av opplæring; 
underholdning; sport og kulturelle aktiviteter; 
Tilveiebringe datamaskinbaserte, elektroniske og 
nettbaserte databaser innen underholdning; Publisering 
av elektroniske journaler og blogger med 
brukergenerert eller spesifisert innhold; 
Forlagstjenester, nemlig publisering av elektroniske 
utgivelser for andre; Utleie av foto-/og eller videografi-
kioskterminaler for å ta, laste opp, redigere og dele 
bilder og videoer. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil, industriell analyse og 
forskning, design og utvikling av datamaskinvare og 
dataprogramvare, Tilveiebringe et nettsted som gir 
brukere muligheten til å delta i sosiale nettverk og 
administrere sitt sosiale nettverksinnhold; Tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for å 
agere i sosiale nettverk, administrere innhold i sosiale 
nettverk, opprette et virtuelt samfunn, og for overføring 
av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold, foto, 
videoer, data, tekst, meldinger, reklame, 
medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; 
Tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for å modifisere og muliggjøre overføring 
av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold; 
Tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for å se på og interagere med en feed 
av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold og 
assosiert tekst og data; Tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for å finne innhold og 
innholdsutgivere og for å abonnere på innhold; 
Tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for å tagge bilder, audiovisuelt 
innhold og videoinnhold med data som angir tid, sted, 
folk og emne; Tilveiebringe informasjon fra søkbare 
indeksregistre og databaser med informasjon; 
Tilveiebringe søkemotorer for å oppnå data via 
kommunikasjonsnettverk; Tilveiebringe en nettbasert 
nettverkstjeneste som gjør det mulig for brukere å 
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overføre personlige identitetsdata og dele personlige 
identitetsdata med og blant flere applikasjoner eller 
nettsteder; Datatjenester, nemlig drifting av 
nettfasiliteter online for andre for å organisere og 
gjennomføre møter, arrangementer og interaktive 
diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; 
Datatjenester, nemlig oppretting av et virtuelt samfunn 
for registrerte brukere for å dele, se på, abonnere på og 
interagere med bilder, audiovisuelt innhold og 
videoinnhold og relaterte data og informasjon; 
Applikasjonstjenesteyter (ASP-leverandørtjenester), 
nemlig å drifte andres dataprogramvareapplikasjoner; 
Applikasjonstjenesteyter (ASP) med programvare for å 
agere i sosiale nettverk, administrere innhold i sosiale 
nettverk, opprette et virtuelt samfunn, og for overføring 
av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold, foto, 
videoer, data, tekst, meldinger, reklame, 
medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; 
Applikasjonstjenesteyter (ASP) med programvare som 
gjør det mulig å opprette, redigere, laste opp, laste ned, 
få tilgang til, se på, poste, vise, tagge, blogge, 
strømme, koble, gjøre merknader på, uttrykke følelser 
om, kommentere, innbake, overføre, dele, søke eller på 
annen måte tilveiebringe eller interagere med 
elektroniske medier; Applikasjonstjenesteyter (ASP) 
med applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt-
programvare (API-programvare) som forenkler 
nettbaserte tjenester for agering i sosiale nettverk, 
utvikling av programvareapplikasjoner og kjøp og 
formidling av reklame; Applikasjonstjenesteyter (ASP) 
med programvare for bruk ved kjøp, salg, sporing, 
taksering, optimalisering, målrettet-gjøring, analysering, 
levering og rapportering av nettbasert reklame og 
markedsføring; Applikasjonstjenesteyter (ASP) med 
programvare for bruk ved utvikling og administrering av 
nettbaserte reklame- og markedsføringskampanjer; 
Platform as a service (PAAS) med 
programvareplattformer for å agere i sosiale nettverk, 
administrere innhold i sosiale nettverk, opprette et 
virtuelt samfunn, og for overføring av bilder, 
audiovisuelt innhold og videoinnhold, foto, videoer, 
data, tekst, meldinger, reklame, 
medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; 
Utleie av dataprogramvare som gir brukere muligheten 
til å laste opp, redigere og dele bilder, videoer og 
audiovisuelt innhold. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og personer; Online sosial 
nettverkstjenester; Internettbasert formidling av sosiale 
kontakter, nettverksbyggings- og datingtjenester; 
Tilveiebringe informasjon i form av databaser med 
informasjon innen sosial nettverksbygging, formidling 
av sosiale kontakter og dating. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289848 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201604984 
(220) Inndato: 2016.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SUMO AS, Neumanns gate 25, 5015 BERGEN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Christian Flemmen, c/o Advokatfirmaet Elden 

DA, Postboks 6684 St. Olavs plass, 0129 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salg av mat på internett, salg av mat via 
applikasjoner(APP). 

  Klasse 39   Utkjøring av mat. 
  Klasse 43   Resturantvirksomhet, salg av matvarer, utleie av 

møtelokaler, takeaway og levering, catering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289849 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201607900 
(220) Inndato: 2016.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ULIVETI CASTEL SAN MARTINO S.R.L., Via Procusi, 
62, IT-82036 SOLOPACA (BN), Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Extra-virgin olivenolje; spiselige oljer og fett; spiselig 
olivenolje, preserverte, bearbeidede oliven, hermetiske 
oliven. 

  Klasse 35   Import- og eksporttjenester; detaljhandels- og 
engroshandelstjenester, salgstjenester i butikker, via 
kataloger og gjennom worldwide web, alle relatert til 
extra-virgin olivenolje, spiselige oljer og fett, spiselig 
olivenolje, preserverte, bearbeidede oliven, hermetiske 
oliven. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289850 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608229 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CA Technology Systems AS, Brobekkveien 80, 0582 
OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Beskyttelseshjelmer for sport, herunder sykkelhjelmer.
  Klasse 12   Sykler, herunder elektriske sykler; deler, koblinger og 

tilbehør til sykler, herunder elektriske sykler, nemlig 
nav, interngir-nav, sykkelnav som inneholder en 
dynamo på innsiden, hurtigutløserhendler for nav, 
hurtigkoblingsinnretninger for hjulnav, utløserhendler 
for gir, girskifthendler, girskiftspaker og girskiftutstyr, 
krank-kjedegir (front derailleurs), bakre kjedegir (rear 
derailleurs), kjedeføringer (chain guides), frihjul, 
kjedehjul, tannhjul, drev, trinser og skiver tilpasset for 
bruk med sykler, kjeder, girvaiere og -kabler, kranker, 
kranksett, frontkjedehjul, pedaler, tåklips, 
bremsehendler, bremsespaker, bremser, bremsevaiere 
og -kabler, bremsesko, felger, bremserotorer og -
skiver, bremseklosser, hjul, dekk, slanger, eiker, klips 
for eiker, bunnbraketter, setepinner, deler for montering 
av ramme og gaffel, dempere, sykkelstyrer, 
styrestammer, håndtak for sykkelstyrer, endestykker 
(bar ends) for sykkelstyrer, setefester, seter, 
girposisjon-indikatorer for sykler, elektriske motorer for 
sykler, brytere/svitsjer for sykler. 

  Klasse 25   Klær; klær, nemlig trenings- og sportsklær 
(sportsbekledning), bekledning for syklister, 
konkurransebekledning for syklister; hodeplagg og sko;
sko, nemlig sykkelsko. 

  Klasse 41   Organisering og arrangering av sportskonkurranser, 
organisering og arrangering av sykkelrace og –
konkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289851 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608255 
(220) Inndato: 2016.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, US-MI48126 
DEARBORN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Solbriller; briller (eyewear). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289852 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201607836 
(220) Inndato: 2016.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Hudpleiepreparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289853 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608233 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CA Technology Systems AS, Brobekkveien 80, 0582 
OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Beskyttelseshjelmer for sport, herunder sykkelhjelmer.
  Klasse 12   Sykler, herunder elektriske sykler; deler, koblinger og 

tilbehør til sykler, herunder elektriske sykler, nemlig 
nav, interngir-nav, sykkelnav som inneholder en 
dynamo på innsiden, hurtigutløserhendler for nav, 
hurtigkoblingsinnretninger for hjulnav, utløserhendler 
for gir, girskifthendler, girskiftspaker og girskiftutstyr, 
krank-kjedegir (front derailleurs), bakre kjedegir (rear 
derailleurs), kjedeføringer (chain guides), frihjul, 
kjedehjul, tannhjul, drev, trinser og skiver tilpasset for 
bruk med sykler, kjeder, girvaiere og -kabler, kranker, 
kranksett, frontkjedehjul, pedaler, tåklips, 
bremsehendler, bremsespaker, bremser, bremsevaiere 
og -kabler, bremsesko, felger, bremserotorer og -
skiver, bremseklosser, hjul, dekk, slanger, eiker, klips 
for eiker, bunnbraketter, setepinner, deler for montering 
av ramme og gaffel, dempere, sykkelstyrer, 
styrestammer, håndtak for sykkelstyrer, endestykker 
(bar ends) for sykkelstyrer, setefester, seter, 
girposisjon-indikatorer for sykler, elektriske motorer for 
sykler, brytere/svitsjer for sykler. 

  Klasse 25   Klær; klær, nemlig trenings- og sportsklær 
(sportsbekledning), bekledning for syklister, 
konkurransebekledning for syklister; hodeplagg og sko; 
sko, nemlig sykkelsko. 

  Klasse 41   Organisering og arrangering av sportskonkurranser, 
organisering og arrangering av sykkelrace og –
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konkurranser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289854 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608319 
(220) Inndato: 2016.07.20 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SIV ANITA HESVIK, Stiaberget 193, 5179 GODVIK, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Vognpose. 
  Klasse 24   Sengetøy, sengetepper, stelleunderlag for babyer, 

pledd/tepper. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. Barneklær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289855 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201607948 
(220) Inndato: 2016.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289856 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201607950 
(220) Inndato: 2016.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 

(111) Reg.nr.: 289857 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201607955 
(220) Inndato: 2016.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIBE 
(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 10   Insulinpumper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289858 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201516614 
(220) Inndato: 2015.12.22 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

SELMA BAR & PIZZA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Fragola AS, Verftsgata 2 E, 7014 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289859 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201602404 
(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: 
 Fragola AS, Verftsgata 2 E, 7014 TRONDHEIM, Norge 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289860 
(151) Reg.dato.: 2016.11.22 
(210) Søknadsnr.: 201608259 
(220) Inndato: 2016.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, US-CA92612 
IRVINE, USA 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Oftalmiske preparater for behandling av tørre øyne. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289861 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2016.05.12, EU, 015431257 
(210) Søknadsnr.: 201607190 
(220) Inndato: 2016.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Elektroskandia Sverige AB, Norrvikenleden 97, SE-
19183 SOLLENTUNA, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Valea AB, Box 7086, SE-10387 STOCKHOLM, Sverige

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Armaturer (elektrisitet); batteriladere; elektriske 

koblinger; elektriske ringeklokker; batterier for 
lommelykter; elektriske kabler; koblingsmuffer for 
elektriske kabler; elektriske kontakter; elektriske 
koblinger; elektriske koblingsbokser; koplingsenheter 
(databehandlingsutstyr); apparater for sending av lyd; 
måleinstrumenter; brytere; elektrisk koblingsutstyr; 
brytere (elektrisk); elektriske isoleringsbrytere; 
strømbrytere (elektriske); kontrollkretser (elektriske); 
strømomformere; omformere; frekvenstranformatorer; 
transdusere (elektriske); tidsbrytere (koblingsur); 
elektriske transformatorer; elektriske 
tenningsanordninger for fjernstyrt tenning; 
brannvarslere; røykdetektorer; apparater for opptak, 
overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetisk 
kodete betalingskort.     

  Klasse 11   Apparater for belysning; brødristere; elektriske 
radiatorer; vifteovner; vifter (luftkondisjonering); 
hårfønere; varmeplater; elektriske kaffeperkolatorer; 
kjøkkengriller; komfyrer; lommelykter; elektriske 
lommelykter; lyskjede til dekorasjon; elektriske 
vaffeljern; iskremmaskiner. 

  Klasse 37   Bygningskonstruksjonstjenester; reparasjons- og 
vedlikeholdstjenester nemlig installasjoner og 
reparasjoner av elektriske apparater; installasjon av 
kjøkkenutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289862 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608318 
(220) Inndato: 2016.07.20 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oy Teboil Ab, c/o Plaza Loiste, Äyritie 20, FI-01510 
VANDA, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og 
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; 
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske 
produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; 
rensemidler og fettfjerningsmidler; syntetiske væsker til 
industrielle formål; kjemiske tilsetningsstoffer for 
petroleum, hydraulikkvæsker, varmeoverføringsvæsker, 
kjølevæsker,  girvæsker, bremsevæsker, 
kjølepreparater. 

  Klasse 4   Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for lys; ikke-kjemiske 
tilsetningsstoffer for oljer og brennstoff; smøremidler og 
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smørefett; motoroljer, giroljer, hydraulikkoljer, drivstoff; 
dieseloljer; varmeoljer;  olje for belysningsstoffer;  
tungoljer; maritime drivstoff; flytende gass. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; detaljhandel med brensel, 
smøremidler, oljer, maling, kjemikalier, reservedeler og 
tilbehør til biler, matvarer, drikker, sigaretter, trykksaker, 
leketøy, spill, sportsutstyr, toalettsaker, farmaseutiske 
preparater, kosmetikk, rengjøringsmidler, elektrisk 
utstyr, elektronisk utstyr, fiskeutstyr, klær, fottøy og 
hodeplagg; forretningsinformasjon; administrasjon av 
bensinstasjoner. 

  Klasse 37   Bensinstasjonservice for kjøretøyer [bensinfylling og 
vedlikehold]; rustbehandling av kjøretøy; vedlikehold og 
reparasjon av kjøretøy og tilhengere [kjøretøy]; bilvask; 
bytte og reparasjon av dekk for kjøretøy; installasjon, 
vedlikehold, reparasjon og service på apparater til 
levering og fordeling av gass; reparasjon, vedlikehold 
og service på gassapprater og -instrumenter; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; 
reparasjon og vedlikehold av pumper;  bensinfylling. 

  Klasse 39   Transport; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser; distribusjon, levering, transport 
og oppbevaring av drivstoff, olje, petroleum, gass og 
smøremidler. 

  Klasse 43   Grillrestauranter;  grillbuffetrestauranter; restauranter, 
kafeer og hurtigmatrestauranter; bakerier; takeaway-
restauranter; reservering av midlertidig innkvartering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289863 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2015.05.21, US, 86/638,028 
(210) Søknadsnr.: 201514685 
(220) Inndato: 2015.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2025.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Instagram, LLC, 1601 Willow Road, US-CA94025 
MENLO PARK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar dataprogramvare for å modifisere 
fremstillingen og muliggjøre overføring av fotografier; 
dataprogramvare for innsamling, redigering, 
organisering, modifisering, overføring, lagring og deling 
av data og informasjon; dataprogramvare for å 
muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, posting, 
fremvisning, tagging, blogging, streaming, linking, 
deling eller på andre måter fremskaffe elektronisk 
media eller informasjon via computer og 
kommunikasjonsnettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289864 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.20, EM, 015021405 
(210) Søknadsnr.: 201608261 
(220) Inndato: 2016.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Yildiz Holding AS, Kisikli Mah. Ferah, Cad. Cesme Sok. 

No.: 2-4 B, Camlica, TR- ÜSKÜDAR - ISTANBUL, 
Tyrkia 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289865 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608320 
(220) Inndato: 2016.07.20 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Gillette Company LLC, One Gillette Park, US-

MA02127 BOSTON, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Barberingspreparater, nemlig barberkremer, 

barbergeleer, barberlotioner og barberskum; 
etterbarberingslotioner og etterbarberingsbalsam; 
ansiktsvask til bruk før barbering og fuktighetskremer; 
ikke-medisinske hudpleiepreparater; kroppsspray; 
cologne; aromaterapioljer, eteriske oljer for personlig 
bruk; alle de forannevnte varer er ikke-medisinske 
varer. 

  Klasse 8   Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og 
barberblader; dispensere, kassetter, holdere og 
patroner, alle spesielt utformet for og inneholdende 
barberblader; deler og komponenter til alle de 
forannevnte varer. 

  Klasse 21   Barberingstilbehør, nemlig barberkoster og holdere for 
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barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og 
barberkoster. 

  Klasse 35   Detaljhandel / butikkvirksomhet innenfor området 
pleieprodukter for menn og damer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289866 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608262 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GASTROLINE AS, Rabekkgata 9, 1523 MOSS, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for kjøling; kjøle- og 

fryserom; kjøle- og frysebeholdere, kjøleskap, kjøle- og 
fryseskap, pizzakjølebenk, kjølebenk, brusskap, 
kjølemonter, kjølereol, kjølevitrine, kakedisk, 
konditoridisk, salatdisk, butikkskap og kjøledisker for 
husholdning, storhusholdning, butikker, partilager, 
sykehus, laboratorier og for lagring av medisiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289867 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.19, EM, 015012271 
(210) Søknadsnr.: 201608263 
(220) Inndato: 2016.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yildiz Holding AS, Kisikli Mah. Ferah, Cad. Cesme Sok. 
No.: 2-4 B, Camlica, TR- ÜSKÜDAR - ISTANBUL, 
Tyrkia 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289868 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608264 
(220) Inndato: 2016.07.16 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 YAN SØN INNOVATION AS, Underhaugsveien 13 B, 

1358 JAR, Norge 
Hai Yan Yang, Underhaugsveien 13 B, 1358 JAR, 
Norge 
Daniel Yang Hansen, Underhaugsveien 13 B, 1358 
JAR, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Vesker for laptoper 
  Klasse 16   Kontorrekvisita, unntatt møbler 
  Klasse 18   Reisevesker 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289869 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201606500 
(220) Inndato: 2016.06.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cellfie AS, Strømsveien 223, 0668 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, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289870 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201607585 
(220) Inndato: 2016.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stokely-Van Camp Inc, 321 North Clark Street, US-

IL60610 CHICAGO, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; ikke-
alkoholholdige drikker, kullsyreholdige; brus, 
leskedrikker; energidrikker; isotoniske drikker; 
sportsdrikker; drikker inneholdende vitaminer; 
smakstilsatt vann; pulver for kullsyreholdige drikker; 
smoothies; drikker basert på kokosnøtt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289871 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201607586 
(220) Inndato: 2016.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Stokely-Van Camp Inc, 321 North Clark Street, US-
IL60610 CHICAGO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; ikke-
alkoholholdige drikker, kullsyreholdige; brus, 
leskedrikker; energidrikker; isotoniske drikker; 
sportsdrikker; drikker inneholdende vitaminer; 
smakstilsatt vann; pulver for kullsyreholdige drikker; 
smoothies; drikker basert på kokosnøtt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289872 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608268 
(220) Inndato: 2016.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JULIAN ANDRES BISIOLI, KOGLEHAUGEN 9, 5710 

SKULESTADMO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Kaffe, kakao. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289875 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201606739 
(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: 
 QUIPBROKERS INTERNATIONAL AS, Postboks 154 

Øvre Ervik, 5876 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   E-handelsprogramvare som lar brukere foreta 

elektroniske handelstransaksjoner på online 
markedsplasser via et globalt datanettverk. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; online 
reklamevirksomhet; markedsføring og salgsfremmende 
tiltak for andres varer og tjenester via data- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en søkbar 
online database som inneholder informasjon om salg 
og utleie av varer og tjenester; online 
handelsvirksomhet, nemlig drift av online 
markedsplasser for selgere, kjøpere, leiere og utleiere 
av varer og tjenester; online handelsvirksomhet, nemlig 
å stille til rådighet fasiliteter for å tilrettelegge for salg 
og utleie av varer og tjenester for andre via et 
datanettverk, der selgere, kjøpere, leiere og utleiere 
kan legge ut produkter eller tjenester for salg, kjøp, leie 
eller budgiving; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon i form av en søkbar online 
reklameguide som inneholder varene og tjenestene til 
online selgere og utleiere; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon i form av en søkbar online 
evalueringsdatabase for kjøpere, selgere og utleiere; 
formidling av utleietjenester for tredjemann; 
auksjonssalg; varemegling. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring 
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av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk 
meldingstjeneste; elektronisk og/eller digital 
meldingsformidling, herunder via datamaskiner og 
mobiltelefoner; tilveiebringelse av praterom på 
Internett; tilveiebringelse av tilgang til online multimedia 
plass hvor tredjemann kan laste opp og få tilgang til 
tekst-, grafisk, fotografisk, video- og audioinnhold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289876 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201606740 
(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: 
 QUIPBROKERS INTERNATIONAL AS, Postboks 154 

Øvre Ervik, 5876 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   E-handelsprogramvare som lar brukere foreta 

elektroniske handelstransaksjoner på online 
markedsplasser via et globalt datanettverk. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; online 
reklamevirksomhet; markedsføring og salgsfremmende 
tiltak for andres varer og tjenester via data- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en søkbar 
online database som inneholder informasjon om salg 
og utleie av varer og tjenester; online 
handelsvirksomhet, nemlig drift av online 
markedsplasser for selgere, kjøpere, leiere og utleiere 
av varer og tjenester; online handelsvirksomhet, nemlig 
å stille til rådighet fasiliteter for å tilrettelegge for salg 
og utleie av varer og tjenester for andre via et 
datanettverk, der selgere, kjøpere, leiere og utleiere 
kan legge ut produkter eller tjenester for salg, kjøp, leie 
eller budgiving; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon i form av en søkbar online 
reklameguide som inneholder varene og tjenestene til 
online selgere og utleiere; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon i form av en søkbar online 
evalueringsdatabase for kjøpere, selgere og utleiere; 
formidling av utleietjenester for tredjemann; 
auksjonssalg; varemegling. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring 
av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk 
meldingstjeneste; elektronisk og/eller digital 
meldingsformidling, herunder via datamaskiner og 
mobiltelefoner; tilveiebringelse av praterom på 
Internett; tilveiebringelse av tilgang til online multimedia 
plass hvor tredjemann kan laste opp og få tilgang til 
tekst-, grafisk, fotografisk, video- og audioinnhold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289877 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201606741 
(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: 
 QUIPBROKERS INTERNATIONAL AS, Postboks 154 

Øvre Ervik, 5876 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   E-handelsprogramvare som lar brukere foreta 

elektroniske handelstransaksjoner på online 
markedsplasser via et globalt datanettverk. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; online 
reklamevirksomhet; markedsføring og salgsfremmende 
tiltak for andres varer og tjenester via data- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en søkbar 
online database som inneholder informasjon om salg 
og utleie av varer og tjenester; online 
handelsvirksomhet, nemlig drift av online 
markedsplasser for selgere, kjøpere, leiere og utleiere 
av varer og tjenester; online handelsvirksomhet, nemlig 
å stille til rådighet fasiliteter for å tilrettelegge for salg 
og utleie av varer og tjenester for andre via et 
datanettverk, der selgere, kjøpere, leiere og utleiere 
kan legge ut produkter eller tjenester for salg, kjøp, leie 
eller budgiving; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon i form av en søkbar online 
reklameguide som inneholder varene og tjenestene til 
online selgere og utleiere; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon i form av en søkbar online 
evalueringsdatabase for kjøpere, selgere og utleiere; 
formidling av utleietjenester for tredjemann; 
auksjonssalg; varemegling. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring 
av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk 
meldingstjeneste; elektronisk og/eller digital 
meldingsformidling, herunder via datamaskiner og 
mobiltelefoner; tilveiebringelse av praterom på 
Internett; tilveiebringelse av tilgang til online multimedia 
plass hvor tredjemann kan laste opp og få tilgang til 
tekst-, grafisk, fotografisk, video- og audioinnhold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289878 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608269 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GKON INVEST LIMITED, 100 Pall Mall, GB-SW1Y5EA 

LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Biler; deler av landkjøretøyer kraftdrevete baklemmer; 

dører for kjøretøyer; drivaksler for landkjøretøyer; 
drivmekanismer for landkjøretøyer; drivkjeder for 
landkjøretøyer; fremdriftsmaskiner for landkjøretøyer; 
hjul for gruvevogner; lasteplan for lastebiler; lastebiler. 

  Klasse 37   Gjenoppbygging av motorer [helt eller delvis ødelagt]; 
gjenoppbygging av maskiner [helt eller delvis ødelagt]; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; 
reparasjonsinformasjon; vedlikehold og reparasjon av 
biler; rustbehandling av kjøretøyer; utleie av 
byggekraner; vedlikehold av kjøretøyer; ombygning av 
kjøretøy [motor].  

  Klasse 45   Lisensiering av immateriell eiendomsrett; mekling; 
overvåkning av immaterielle rettigheter; rådgivning for 
immateriell eiendomsrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289879 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608241 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Prototal AS, Kirkegata 75C, 7600 LEVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 40   Prototypefabrikasjon- og serieproduksjon av nye 

produkter for andre; fremstilling av individuelt 
tilpassede plast og metalldeler og prototyper etter ordre 
og spesifikasjon for andre; rådgivningstjenester 
innenfor området prototypefremstilling og 
serieproduksjonsfremstilling av nye produkter for andre; 
plastproduksjon; forming av metallplater; 3D-print 
prototypeproduksjon.  

  Klasse 42   Forskning og utvikling av nye produkter (for andre). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289880 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608323 
(220) Inndato: 2016.07.20 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Spartan Race, Inc, 234 Congress Street, 5th Floor, US-

MA02110 BOSTON, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær; topper; tanktopper; kapper; sportsBH-er; BH-er; 

halterneck-topper; ermeløse topper; sportsbenklær for 
trening og hinderløp; shorts; frakker; jakker; vester; 
fleece-topper; fleece-benklær; gensere; sokker; 
kompresjonsplagg for sport eller annen ikke-medisinsk 
bruk, nemlig topper, benklær, ermer, shorts; undertøy; 
termisk undertøy; badetøy; T-skjorter; hodeplagg; 
hatter; caps; solskjermer; pannebånd; strikkeluer; 
kalotter; fottøy. 

  Klasse 41   Underholdning i form av hinderløp og 
utholdenhetsløp; Organisering av festivaler i 
lokalsamfunn med et mangfold av aktiviteter, nemlig 
sportsbegivenheter, kunstutstillinger, loppemarkeder og 
etniske danser; Organisering av 
underholdningsbegivenheter og festivaler for kultur-, 
fritids- og underholdningsformål; Underholdnings- og 
utdanningstjenester, nemlig produksjon og distribusjon 
av TV-, audiovisuelle, video-, kinofilm-, film-, lyd-, 
kabel-TV, radio-, satellitt-, podcast-, multimedia-, 
internett-, nettsteds-, online og digitalt og elektronisk 
kringkastede programmer og forestillinger; 
Fremskaffelse av nyheter i form av rapportering av 
dagsbegivenheter, nemlig TV-, audiovisuelle, video-, 
kinofilm-, film-, lyd-, kabel-TV, radio-, satellitt-, podcast-, 
multimedia-, internett-, nettsteds-, online og digitalt og 
elektronisk kringkastet dekning av sportsbegivenheter; 
Produksjon av sportsbegivenheter for TV-, 
audiovisuelle, video-, kinofilm-, film-, lyd-, kabel-TV, 
radio-, satellitt-, podcast-, multimedia-, internett-, 
nettsteds-, online og digital og elektronisk kringkasting; 
TV-, audiovisuelle, video-, kinofilm-, film-, lyd-, kabel-
TV, radio-, satellitt-, podcast-, multimedia-, internett-, 
nettsteds-, online og digitalt og elektronisk kringkastet 
programmer og forestillingssyndikering; Oppretting og 
utvikling av konsepter for TV-, audiovisuelle, video-, 
kinofilm-, film-, lyd-, kabel-, radio-, satellitt-, podcast-, 
multimedia-, internett-, nettsteds-, online og digitalt og 
elektronisk kringkastede programmer og forestillinger; 
TV-, audiovisuelle, video-, kinofilm-, film-, lyd-, kabel-, 
radio-, satellitt-, podcast-, multimedia-, internett-, 
nettsteds-, online og digital og elektronisk innspillings-, 
opptaks og filmtjenester; Produksjon av tekstede TV-
programmer; Tilveiebringe nettsted med informasjon 
om TV-, audiovisuelle, video-, kinofilm-, film-, lyd-, 
kabel-, radio-, satellitt-, podcast-, multimedia-, internett-
, nettsteds-, online og digitalt og elektronisk 
kringkastede programmer og forestillinger; Lede 
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treningstimer; Konsulenttjenester innen feltene trening 
og trim; Rådgivningstjenester innen feltet fysisk trening; 
Instruksjon i fysisk trening; Tilveiebringelse av nettsted 
med informasjon om trening og trim; Tilveiebringelse av 
assistanse, personlig trening og rådgivning innen fysisk 
form for privatpersoner for å hjelpe dem å forbedre 
fysisk form, styrke, kondisjon og trening i dagliglivet; 
Tilveiebringelse av talere innenfor området motivasjon 
og utdanning; Tilveiebringelse av podcasts innen feltet 
trening, personlig trening, helse og selvutvikling; 
Tilveiebringelse av online opplæringskurs, programmer, 
læreplaner og moduler med en video-komponent, 
lesing, utfordringer, spørsmål, kurskataloger, 
kursmateriell, kursveiledninger, tester, 
egenvurderinger, elektroniske publikasjoner, e-bøker, 
foredrag, instruksjon, undervisning, opplæring; Online 
opplæringskurs, programmer, læreplaner og moduler 
med rådgivning, undervisningstimer, programmer, 
seminarer, presentasjoner, arbeidsgrupper, nettbaserte 
kurs, paneldiskusjoner, videoer, lyd, nettsteder, 
podcasts, coaching (veiledning), retreats og talere 
innenfor området motivasjon og utdanning, alle 
forannevnte utdanningstjenester innen feltene personlig 
trening, suksess, yteevne i dagliglivet, yteevne i 
forretninger, motivasjon, psykologi, kjernedyder, 
verdier, form, trening, styrke, kondisjon, 
treningsforbedring, mental motstandskraft, 
selvbevissthet, selvbeherskelse, mental styrke og 
kontroll, følelsesmessig styrke og kontroll, ernæring, 
fasthet og mot, personlighetsutvikling for sinn-kropp, 
fysisk form, helse, velvære og selvutvikling; 
Undervisning; Opplæring; Rådgivning, kurs, 
programmer, seminarer, presentasjoner, 
arbeidsgrupper, nettbaserte kurs, paneldiskusjoner, 
videoer, lyd, nettsteder, podcasts, coaching (veildning), 
opplæringsretreats; Online studiekurs, programmer, 
læreplaner og moduler; Undervisning; tilveiebringelse 
av opplæring; Underholdning; Sports- og 
kulturaktiviteter; Utdannings- og 
underholdningstjenester, nemlig et studieprogram, kurs 
og læreplaner vedrørende hva som kreves for å oppnå 
suksess innen et hvert felt eller bestrebelse; Sports- og 
kulturaktiviteter, nemlig å arrangere atletiske 
angrepskurs; Utdanning innen feltene personlig trening, 
suksess, yteevne i dagliglivet, yteevne innen 
forretninger, motivasjon, psykologi, kjernedyder, verdier 
trim, trening, styrke, kondisjon, treningsforbedring, 
mental motstandskraft, selvbevissthet, 
selvbeherskelse, mental styrke og kontroll, 
følelsesmessig styrke og kontroll, ernæring, fasthet og 
mot, personlighetsutvikling sinn-kropp, fysisk form, 
helse, velvære og selvutvikling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289881 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608271 
(220) Inndato: 2016.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LILLAND SPORT AS, Sandeveien 107 A, 3185 
SKOPPUM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Nav for sykkelhjul; slanger for sykkelhjul; 

sykkelbremser; sykkeleiker; sykkelfelger; sykkelhjul; 
sykkelpedaler; sykkelpumper; sykkelrammer; 
sykkelseter; sykkelskjermer; sykkelstyrer; sykkelvesker.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289882 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608273 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kent-Henning Gismervik Thorsen, Ingeborgstykket 9, 
5412 STORD, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Analyse av kostnadspriser; bistand ved 

forretningsledelse; faglige konsultasjoner om 
forretninger; forhandlinger og sluttføring av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
forretningsevaluering; kommersielle 
formidlingstjenester; konsulentbistand i 
forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; rådgivning for forretningsledelse 

  Klasse 37   Bygging av fabrikker; bygging av havner; bygging av 
moloer; byggeledelse; byggevirksomhet; 
bygningsinformasjon; installasjon og reparasjon av 
elektriske apparater; isolering [bygging]; 
konsulentbistand ved bygningstjenester; 
reparasjonsinformasjon; riving av bygninger; utleie av 
byggekraner; undervannsreparasjon.  

  Klasse 42   Analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; 
geologisk forskning; geologisk leting; geologiske 
grunnundersøkelser; ingeniørvirksomhet [teknisk 
ekspertise]; kjemiske undersøkelser; konsulentbistand 
ved oljeleting; kontroll av oljebrønner; kvalitetskontroll; 
oljeleting; tegning [industridesign]; teknisk forskning; 
undervannsforskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289883 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.11, US, 86/904,446 
(210) Søknadsnr.: 201607971 
(220) Inndato: 2016.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Medtronic MiniMed, Inc., 18000 Devonshire Street, US-
CA91325 NORTHRIDGE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Medisinske innretninger, nemlig 
glukoseovervåkningssystemer bestående av monitorer, 
sensorer og kabler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289884 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201607964 
(220) Inndato: 2016.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Shuaihang Mobile lightning technology Co., 

Ltd., Side B, 5/F,Bldg. A3, No. 20, Silicon Valley Power 
New Material Industrial Park, Guanlanaobei 
community,Longhua New area, CN- SHEN ZHEN, Kina

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Elektriske lamper; Lommelykter; Fakler for belysning; 
Apparater og installasjoner for 
belysning;Laboratorielamper; Sikkerhetslamper; 
Reflektorer for lamper; Kinesiske lykter; Lysrør for 
belysning; Elektriske lys for juletrær; Lamper for 
akvarier; Lykter for sykler; Lyktestolper; Dykkelykter; 
Lysdioder [LED] belysningsapparater; Lykter for 
kjøretøyer; Antiblendingsutstyr for automobiler [tilbehør 
til lykter]; Lyskastere for automobiler; Motorsykkellykter; 
Belysningsapparater for kjøretøy; Antiblendingsutstyr 
for kjøretøy [tilbehør til lamper]; Lyspærer for 
retningsvisere for kjøretøyer; Lys for automobiler; 
Lamper med ultrafiolette stråler, ikke for medisinsk 
bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289885 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2014.08.12, US, 86/364,636 

2014.08.12, US, 86/364,658 
2014.08.12, US, 86/364,665 
2014.08.12, US, 86/364,671 
2014.08.12, US, 86/364,682 
2014.08.12, US, 86/364,692 
2014.08.12, US, 86/364,695 

(210) Søknadsnr.: 201501903 
(220) Inndato: 2015.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2025.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vista Outdoor Inc. (a Corporation of Delaware), Suite 
4001300 Wilson Blvd., US-VA22209 ARLINGTON, 
USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 8   Økser; rambukker; hånd-opererte skjæreredskaper; 

kniver. 
  Klasse 9   Vernehansker; seletøy; kameraer; taktisk utstyr og 

taktiske redskaper for militære for opprettholdelse av 
lov og orden og for forsvarsprogrammer, nemlig 
vernehansker, seletøy og kameraer. 

  Klasse 11   Lommelykter. 
  Klasse 13   Ammunisjon; skytevåpen; hylstre; beholdere for 

skytevåpen. 
  Klasse 18   Bærebagger for alle formål; ryggsekker. 
  Klasse 25   Klær; fottøy. 
  Klasse 28   Lokkefløyter; kamuflasjeutstyr for jakt; lokkefugler for 

jakt; buer for bueskyting; piler. 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 289886 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201607265 
(220) Inndato: 2016.06.25 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eppendorf AG, Barkhausenweg 1, DE-22339 
HAMBURG, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datasoftwareplattform for administrasjon av 
laboratoriedata, vitenskapelige data, akademiske og 
industrielle vitenskapelige forskningsdata og 
forskningsdata; datasoftwareplattform brukt til å samle 
inn, organisere, analysere og håndtere vitenskapelige 
og logistiske data innen området for vitenskapelig og 
medisinsk forskning; datasoftware for administrasjon og 
rapportering av laboratoriedata, nemlig software for 
vedlikehold og administrasjon av en database av 
informasjon vedrørende laboratorieprosedyrer, for 
planlegging, beramming, sporing og evaluering av 
laboratoriehendelser og –prosedyrer, for vedlikehold av 
registre over laboratoriedata, for overføring av data til 
og fra laboratorieinstrumenter og for rapportering og 
spredning av informasjon om status og resultater av 
laboratorieprosedyrer; softwareprogrammer for kontroll, 
styring, anskaffelse og evaluering av data fra 
laboratorieapparater, innen området for vitenskapelig 
og medisinsk forskning; elektrisk drevne 
styringsenheter, dataanskaffelsesenheter og 
dataevalueringskontrollenheter for laboratoriet, nemlig 
elektriske sensorer, gassensorer for måling av 
gasskonsentrasjon, temperatursensorer, trykksensorer 
og fuktighetssensorer for laboratorieapparater; 
laboratorieapparater, nemlig sentrifuger, inkubatorer, 
risteapparater, termocyklere, pipetter, miksere, 
spektrometre, fotometre, bioprosessreaktorer, 
instrumenter for styrt elektroporering av 
mikroorganismer, mikromanipulatorer, elektroniske 
mikroinjektorer; laboratorieapparater bestående av 
elektroniske, elektriske, trådløse og trådede 
styringsenheter, dataanskaffelsesenheter og 
dataevalueringsenheter, nemlig elektriske sensorer, 
gassensorer for måling av gasskonsentrasjon, 
temperatursensorer og fuktighetssensorer styrt av 
software. 

  Klasse 11   Laboratorieapparater, nemlig frysere. 
  Klasse 16   Klistremerker og etiketter. 
  Klasse 35   Kompilering og systematisering av data i databaser; 

dataadministrasjonstjenester ved hjelp av datamaskiner 
innen området for bedriftsledelse og administrasjon av 
bedrifter; kompliering av statistikk bestående av 
vitenskapelige data for forretningsformål; elektroniske 
datainnsamlingstjenester innen området for 
vitenskapelig og medisinsk forskning; tilveiebringe 
foretaksinformasjon, nemlig arbeidsflytorganisering, 
arbeidsmengdeanalyseinformasjon, via internett; 
systematisering av data i databaser. 

  Klasse 38   Tilveiebringe tilgang til et verdensomspennende 
datamaskinnettverk, dataprogrammer, til samtalerom 
på internett, og informasjon i datanettverk; tilveiebringe 
tilgang til databaser; tilveiebringe elektroniske 
telekommunikasjonsforbindelser; meldings- og 
bildeoverføring ved hjelp av datamaskiner; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringe e-
postmeldingsvarsler og elektroniske meldingsvarsler 
ved hjelp av plattformer og portaler på internett; 
overføring av digitale filer og elektroniske meldinger. 

  Klasse 41   Opplæring i bruken av software; kompilering av online 
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publikasjoner i form av journaler, bøker og tidsskrifter 
om vitenskapelige emner gjennomført via 
datamaskinen for distribusjon i et bedriftsbibliotek; 
publisering av tekster for andre; online tilveiebringelse 
av elektroniske, ikke-nedlastbare publikasjoner i form 
av nyhetsbrev, journaler, bøker og tidsskrifter innen 
området for medisinsk og vitenskapelig 
laboratorieutstyr, vitenskapelig forskning, biologi; online 
publisering av elektroniske bøker og journaler; 
tilveiebringelse av informasjon om utdannelse; 
publiseringsvirksomhet, herunder for digital video, lyd, 
elektroniske bøker og aviser. 

  Klasse 42   Datatjenester, nemlig tilveiebringe en nettbasert 
softwareplattform omfattende ikke-nedlastbar 
datasoftware for vitenskapelige data, akademiske og 
industrielle vitenskapelige forskningsdata og 
forskningsdataadministrasjon og 
laboratorieadministrasjon; dataprogrammering, 
oppdatering og oppgradering av datasoftware, 
datasoftwaredesign for forskningsdata- og 
laboratorieadministrasjon, installasjon og integrasjon av 
datasoftware for laboratorier, vedlikehold av 
datasoftware, gjenoppretting av data, alt for bruk i 
forbindelse med administrasjon av vitenskapelige data; 
tekniske støttetjenester, nemlig problemløsning og 
feilsøking av datasoftwareproblemer; teknisk 
konsultasjon, nemlig konsultasjonstjenester innen 
datasoftwareteknologi i forbindelse med vitenskapelige 
data og laboratorieadministrasjon;  tilveiebringe 
spesialtilpassede datasøkingstjenester, nemlig søking 
og gjenfinning av informasjon etter kundens spesifikke 
anmodning via internett; dataadministrasjonstjenester 
ved hjelp av datamaskiner, nemlig datakonvertering av 
elektronisk informasjon; kompilering av statistikk 
bestående av vitenskapelige data for vitenskapelig 
forskning; teknisk skriving for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289887 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201607847 
(220) Inndato: 2016.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BUA, c/o Sentralen, Skippergata 22, 0154 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, 

skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og 
parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer; bager; bager for sport; handlenett; 
trillebager; tursekk. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; badebukser; bekledning for 
syklister; bukser; drakter for vannskiløpere; fiskevester; 
fotballsko; gensere; jakker; klær for gymnastikk; 
regntøy; skjorte (kortermet); skjorter; skjørt; skyggeluer; 
sokker; solskjermer [hodeplagg]; sportssingleter; 
sportssko; sportsstøvler; støvler; støvler for sport; 
truser; t-skjorter; undertrøyer; undertøy; våtdrakter for 
vannsport; yttertøy. 

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

tilpasset ski og surfebrett; beskyttelsesanordninger 
[deler av sportsklær]; fiskeredskaper; golfbager med og 
uten hjul; golfhansker; golfkøller; golftraller; hansker 
[tilbehør for spill]; havkajakker; hockeykøller; kjelker 
[leketøy]; kjelker [sportsartikler]; kjelker med rattstyring; 
nett [sportsartikler]; overtrekk for ski; rullebrett; 
rulleskøyter; seilbrett; selskinn til bekledning av ski; ski; 
skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; 
skivoks; skøyter [støvel med skøytejern]; skøyter for is; 
sleder [sportsartikler]; snøbrett; sparkesykkel [leketøy]; 
spill; stasjonære treningssykler; surfebrett; 
svømmebelter; svømmebrett; svømmeføtter; 
svømmevester; svømmevinger; trampoliner; vannski. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; drift av fritidsanlegg; fysisk trening; 
organisering av sportskonkurranser; 
treningsleirtjenester; utleie og utlån av leker; utleie og 
utlån av spill; utleie og utlån av sportsutstyr [unntatt 
kjøretøyer]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289888 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201607889 
(220) Inndato: 2016.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BUA, c/o Sentralen, Skippergata 22, 0154 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, 

skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og 
parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer; bager; bager for sport; handlenett; 
trillebager; tursekk. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; badebukser; bekledning for 
syklister; bukser; drakter for vannskiløpere; fiskevester; 
fotballsko; gensere; jakker; klær for gymnastikk; 
regntøy; skjorte (kortermet); skjorter; skjørt; skyggeluer; 
sokker; solskjermer [hodeplagg]; sportssingleter; 
sportssko; sportsstøvler; støvler; støvler for sport; 
truser; t-skjorter; undertrøyer; undertøy; våtdrakter for 
vannsport; yttertøy. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser; juletrepynt; bagger spesielt 
tilpasset ski og surfebrett; beskyttelsesanordninger 
[deler av sportsklær]; fiskeredskaper; golfbager med og 
uten hjul; golfhansker; golfkøller; golftraller; hansker 
[tilbehør for spill]; havkajakker; hockeykøller; kjelker 
[leketøy]; kjelker [sportsartikler]; kjelker med rattstyring; 
nett [sportsartikler]; overtrekk for ski; rullebrett; 
rulleskøyter; seilbrett; selskinn til bekledning av ski; ski; 
skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; 
skivoks; skøyter [støvel med skøytejern]; skøyter for is; 
sleder [sportsartikler]; snøbrett; sparkesykkel [leketøy]; 
spill; stasjonære treningssykler; surfebrett; 
svømmebelter; svømmebrett; svømmeføtter; 
svømmevester; svømmevinger; trampoliner; vannski. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; drift av fritidsanlegg; fysisk trening; 
organisering av sportskonkurranser; 
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treningsleirtjenester; utleie og utlån av leker; utleie og 
utlån av spill; utleie og utlån av sportsutstyr [unntatt 
kjøretøyer]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289889 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(300) Søknadsprioritet 2012.01.20, GB, 2607782 
(210) Søknadsnr.: 201207480 
(220) Inndato: 2012.07.20 
(180) Registreringen utløper: 2022.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SKY UK LIMITED, 7 Centaurs Business Centre, Grant 

Way, GB-TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, 
Storbritannia 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; herunder datalagrings 
apparater og instrumenter; software og datalagrings 
software, og software for videokonferanser, ikke 
inkluder bilbatterier; radio, televisjon, lydopptak, 
lydgjengivelse, telekommunikasjon og apparater og 
instrumenter for opplæring og trening; apparater for 
opptak av fjernsynsprogrammer; apparater for 
gjengivelse av lyd, bilder eller audiovisuelt innhold; 
elektriske og elektroniske apparater til bruk for 
mottakelse av satellitt, terrestrisk eller 
kabeloverføringer; fjernsyn; LCD og flatskjermer, og 
plasmaskjermer; hjemmekinoanlegg for privat bruk; 
forsterkere; høyttalere; radioer; trådløse lyd og/eller 
audiovisuelle innretninger; portable trådløse lyd og 
/eller audiovisuelle innretninger; fjernkontroller; 
spillkontroller; trådløse spillkontroller; trådløse 
tastaturer; fjernsynsmottakere inneholdende dekodere; 
set-top bokser; digitale set-top bokser; høy definisjons 
set-top bokser; personlige videospillere; set-top bokser 
for dekoding og for mottakelse av satellitter og 
satellittsignaler, terrestriske- og kabelkringkastinger; 
apparater for dekoding av kodede signaler herunder 
set-top bokser for fjernsynsmottakelse; set-top boks 
apparater inneholdende dekoder og interaktiv 
seerguide; set-top boks apparater innholdende dekoder 
og opptaker for opptak av fjernsyns- og lydprogrammer; 
set-top boksapparater inneholdende dekoder og 
programmerbar opptaker for overføring av lagrede 
innspillinger for lagring og også for sletting av eldre 
innspillinger; satellittdisker, -tallerkener, og 
parabolantenner; lav-støy blokker; satellitt 
måleinnretninger; dataprogramvare for data søking; 
kodete dataprogrammer, kodete dataprogrammer for 
datamaskiner og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner, PDAer; 
modem for telefoner og for radioer; 
fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder; set-
top bokser for dekoding og mottakelse av satellitt, 
terrestrisk kabel og digitale abonnementslinjer (DSL), 

internett eller andre elektroniske kringkastinger; 
apparater for dekoding av kodede signaler; innspilte 
fjernsyns- og radioprogrammer; innspilte programmer 
for kringkasting eller andre overføringer via fjernsyn, 
radio, mobiltelefoner, PDAer og via PCer; 
videoinnspillinger; multimedia apparater og - 
instrumenter; portable eller håndholdte computere; 
DVD-spillere; datamaskiner; computer hardware; 
computer hardware, apparater og instrumenter, alle for 
overføring, visning, mottakelse, lagring, og søking av 
elektronisk informasjon; dataprogramvare; 
dataspillprogrammer; elektroniske interaktive 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
software og telekommunikasjonsapparater for 
opprettelse og mulig-gjøring av forbindelse til og 
kommunikasjon med databaser og internett; 
dataprogramvare fremskaffet fra internett; utstyr for 
avbrytelse eller avslutning (terminering) av nettverk; 
fastlinje og/eller trådløse computernettverks rutere, 
modem, brannvegger og/eller -broer; computer 
software og dataprogrammer for fordeling til, og til bruk 
for, seere av digitale fjernsynskanaler for fremvisning 
og kjøp av varer og tjenester; dataspillprogramvare og 
dataoppgave- og konkurranseprogramvare; computerer 
og computervideospill og tilhørende quizer og 
spørreleker tilpasset for bruk sammen med 
fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videomonitorer eller med dataskjermer; 
dataprogrammer for interaktive fjernsyn og for 
interaktive spill og/eller konkurranser; elektroniske 
apparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere i 
forbindelse med spill; interaktive videospillinnretninger 
inneholdende computer hardware og software og 
tilbehør derfor, nemlig spillkonsoller, spillkontroller og 
dataprogramvare for betjening av spillkontroller; 
portable og/eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data og videospill; portable og/eller 
håndholdte elektroniske innretninger for mottakelse, 
spilling og overføring av musikk, lyder, bilder, tekst, 
signaler, informasjon og kode; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computervideospill 
programmer; videoskjermer; videoprojektorer; bånd, 
disketter og kabler, alle magnetiske; kassetter og 
patroner, alle tilpasset for bruk av forannevnte bånd; 
blanke og forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, 
bånd og patroner; CD-er; DVD-er; grammofonplater; 
laserlesbare plater for opptak av lyd og video; ROM 
patroner, CD ROM-er, kort og disketter, integrerte 
nettverkskort, minnebrikker, minnebærere, 
innspillingsmedier, alle forhåndsinnspilt med 
datavideospill og/eller konkurranser; kodede kort; radio 
og fjernsynssignalantenner; musikk, lyd, videoer, bilder, 
tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, ved online utlevering og 
ved hjelp av Internett og/eller "World Wide Web" eller 
andre kommunikasjonsnettverk; interaktive tone og 
/eller lydopptakere; musikk, video, tone og/eller 
lydopptak (nedlastbare) tilveiebrakt fra MP3 Internett 
websider; MP3 spillere; MP3 lesere og- opplesere; lyd- 
og/eller videofilm opptakere og/eller spillere; bærbare 
lyd og/eller videofilm dirigering, opptakere og/eller - 
spillere; telefonringetoner (nedlastbare); apparater og 
instrumenter for mottakelse av radio og 
fjernsynskringkasting herunder mottakelse av 
kabelsignaler, satellitt og digital kringkasting; smartkort; 
kredittkort; lojalitetskort; akustiske apparater eller 
instrumenter; adaptere; tekniske antenner; antenner; 
forsterkere; underholdningsapparater og instrumenter 
tilpasset til bruk med ekstern fremvisningsskjerm eller 
monitor; kommunikasjonsapparater og instrumenter; 
kodete og magnetiske bank- eller kredittkort; 
kinematografisk film; kinematografiske instrumenter og 
apparater; databærere; datalagringsapparater, utstyr 
og instrumenter; elektriske apparater og instrumenter 
for telekommunikasjon og/eller kommunikasjon, og/eller 
kringkasting, og/eller overføring, og/eller dekoding, 
og/eller bildebehandling og/eller lydvisuelt utstyr; 
elektroniske instrumenter og apparater for 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon, og/eller 
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kringkasting, og/eller overføring, og/eller dekoding, 
og/eller lydvisuelt utstyr; filmreproduserende 
instrumenter og apparater; håndholdte elektriske 
telekommunikasjons-, og/eller kommunikasjons-, 
og/eller kringkastings-, og/eller overførings-, og/eller 
dekoding -, og/eller bildebehandling, og/eller lydvisuelle 
instrumenter og apparater; håndholdte elektroniske 
telekommunikasjons-, og/eller kommunikasjons-, 
og/eller kringkastings-, og/eller overføring, og/eller 
dekoding-, og/eller bildebehandling-, og/eller lydvisuelle 
instrumenter og apparater; interaktive spill for 
undervisning og/eller for underholdning til bruk sammen 
med fjernsynsmottakere og videoapparater, 
mobiltelefoner, film, telefonapparater og utstyr; deler og 
utstyr for alle forannevnte varer; solbriller; skinnetuier 
for mobiltelefoner; nedlastbart medieinnhold, herunder 
video og film, fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, 
bilder og ringetoner, tilveiebrakt ved eller gjennom 
internett, telefonlinjer, kabel, trådløs overføring, satellitt 
eller terrestriske kringkastingstjenester, alle 
forannevnte for det formål å fremme eller gjennomføre 
elektroniske salg; etuier, beholdere, beskyttende dekke 
og deler eller utstyr derfor, alt til bruk med eller for 
MP3-spillere; innretninger for lagring av musikk, media 
lagringsinnretninger og andre konsumerelektroniske 
innretninger; elektrisk og elektronisk utstyr samt 
datautstyr for maskineri til bruk i bevaring, 
konservering, utvikling og effektiv bruk av varme, lys og 
vann, inkludert termostatkontroller, solpaneler for 
produksjon og generering av elektrisitet, fotovoltaiske 
innretninger, solcelle turbiner og bevegelsessensorer 
og -detektorer; elektrisk og elektronisk utstyr for bruk i 
utvikling av solenergi; elektrisk, elektronisk og 
datautstyr til bruk i utvikling og generering av alternativ 
energi inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geometrisk og geotermisk kraft, solenergi, biomasse, 
og bioenergi; kontroll- og overvåkningsutstyr til bruk i 
utvikling av alternativ energi inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; automatiserte 
kontrollapparater for lokal styring av lys, varme og 
vannforsyninger; elektroniske publikasjoner 
(nedlastbare), inkludert elektroniske publikasjoner, 
magasiner og nyhetsbrev vedrørende beskyttelse av 
miljøet, energikonservering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter innen fornybar energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; apparater og 
instrumenter for lukkede nettverksfjernsyn og 
overvåkningssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåkning; apparater og 
instrumenter for hjemmesikkerhetsovervåkning og 
kontroll; hjemme og personlig sikkerhetsapparater; 
hjemme og personlige sikkerhetsutstyr; hjemme og 
personlig sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr; inkludert brannalarm og -detektorer 
og alarmutstyr, innbruddsalarmer og -utstyr og 
bevegelsesdetektorsutstyr; radio, telefonisk, fjernsyn og 
signal- og signaleringsapparater og instrumenter, 
kameraer, lyd- og videoovervåkning og opptak og lyd 
og videogjengivelsesapparater og instrumenter, alt for 
kontroll- og telemetriske formål for hjemme og 
personlig sikkerhet; lukkede nettverksfjernsyn [ CCTV]; 
monitorer, skjenner, kameraer; optiske linser; 
kamerainnfatninger; ferdigpakkede kameraer; infrarøde 
reflektorer og opplysere; videokassettopptakere [VCR]; 
software for systemkontroll; 
videoovervåkningskameraer; detektorer; 
adgangskontrollapparater; lesere og avlesere; 
magnetiske eller kodede adgangskontrollkort; 
overvåkningsapparater; elektroniske paneler for styring 
og overvåkning av alarmer og alarmanlegg; 
alarmpaneler; glassknusingsdetektor; røykdetektorer; 
karbonmonoksid (kullos) detektorer; digitale 
lydopptakere; digitale videoopptakere, digitale 
lydservere; digitale videoservere; elektrisk 
kommunikasjonsutstyr; meldingsprogrammeringsutstyr; 
radiopaginerings- og pagineringsinnretninger og -utstyr; 
apparater og utstyr for elektroniske låser; 

livredningsapparater og livredningsutstyr; elektriske 
alarmer; elektrisk og elektronisk utstyr for åpning av 
dører; elektrisk og elektronisk utstyr for beskyttelse; 
innbruddsalarmer og anti-tyveri utstyr; apparater for 
påvisning av innbrudd eller inntrenging; utstyr for 
påvisning av bevegelse; elektriske og elektroniske 
kontrollapparater; elektroniske apparater for kontroll av 
maskindrift; fjernstyringsapparater for kontroll av 
maskindrift; dataapparater for kontroll av maskindrift; 
elektronisk nettverksutstyr; elektronisk 
kommunikasjonsutstyr; meldingsprogrammeringsutstyr; 
elektroniske låseapparater; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer; computer software, software for 
driftssystemer; utstyr, og hardware for overføring, 
mottakelse, synkronisering, skjermvisning, oppbakking, 
overvåkning, kontrollering, deling, koding, dekoding, 
kryptering, gi tilgang til, gi fjerntilgang til, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, flytting, fjerning, overføring, 
spredning, disseminering, lokalisering, organisering 
eller på annen på måte gjøre nytte av data, stemme, 
multimedia, lyd, visuelt materiale, musikk, fotografier, 
tegninger, bilder, audiovisuelt materiale, videoer, tekst, 
grafiske tegninger eller andre data, inkludert over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; computer software, 
software for driftssystemer; utstyr, innretninger, og 
hardware for synkronisering av data, filer, e-poster, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
fotografier, musikk, lyd, visuelt materiale, audiovisuelt 
materiale, video, tekst, grafiske tegninger, programmer 
og annen informasjon mellom datamaskiner og 
håndholdte eller andre innretninger, og vice versa; 
kommunikasjonsplattformer som muliggjør øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og vedvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte eller andre 
innretninger, og vice versa; multimedia kort, minnekort, 
flashkort for opptrening av minne og hukommelse, 
minnebrikker, datalagrings media utstyr, støpsler, 
innpluggingskort, magnetiske kort, SIM kort, 
telefonringekort, hodetelefoner, høretelefoner, bærbare 
og/eller håndholdte elektroniske innretninger for 
mottakelse, lagring, spill og overføring av data, 
stemmer, multimedia, lyd, visuelt materiale, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt materiale, 
video, tekst, grafiske tegninger eller andre data; online 
ordbøker, leksika, og referansetekster (nedlastbare), 
online publikasjoner, inkludert aviser, magasiner 
(periodiske), tegneserier, journaler (periodiske 
publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons- og 
undervisningsmateriale (nedlastbare); online oppslag, 
plakater, posters, fotografier, bilder, artikler, kvitteringer 
og billetter (nedlastbare), online elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; computer software for 
gjennomføring og prosessering av elektronisk betaling 
og overføring av obligasjoner og betalingsordrer til og 
fra andre; online og nedlastbar software for 
pålitelighetskontroll og for autentisering og 
individualisering; online konverteringssoftware og 
databaser, inkludert valutakonvertering og 
målkonvertering; computer software til bruk for 
overvåkning av online kommunikasjon og internett 
samtaler via samtalerom samt alarmering og formidling 
til tredjemann om dets innhold; computer software for 
overvåkning av barns bruk av datamaskiner og av 
Internett; computer software i tilknytning til online 
beskyttelse og sikkerhet; beskyttende klær for sykling; 
deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
satellittnavigasjonsutstyr [GPS] for sykler; globale 
posisjonsmålere til bruk sammen med sykler; 
datamaskiner til bruk sammen med sykler; ergometre; 
dataapparater for å styre og fjernstyre måleravlesning; 
distansemålere for bruk på sykkel (sykkelcomputere); 
distansemålere; kraft- og energimålere; fartsmålere; 
briller; sportsbriller; solskjermer; briller, skjermer, visir 
og likeartede produkter for beskyttelse av øyepartiet; 
solbriller; esker og etuier for oppbevaring av briller og 
beskyttelsesprodukter for øyne; briller, esker og etuier 
for solbriller; innfatninger for beskyttelsesprodukter og 
briller for øyne; linser for øyne, kontaktlinser; reimer og 
stropper for solbriller, beskyttelsesprodukter for øyne 
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og for briller; hjelmer; sykkelhjelmer; krasj- og 
ulykkeshjelmer; beskyttende sportshjelmer; sportsposer 
og -bager for beskyttende hjelmer; sportsartikler 
utarbeidet for beskyttelsesformål; beskyttelses hansker; 
visir og masker; radioer; kommunikatorer; 
radioantenner; radiodeler; bærevesker for radioer; 
elektriske og elektroniske radioapparater; mobile 
radioer; beslag deler for radioer; radiomottakere og 
overførere; radiotransendere; radioer for kjøretøy; 
solenergidrevne radioer; deler og tilbehør for det 
forannevnte.  

  Klasse 16   Papir, papp og papirartikler; trykksaker; fotografier; 
klebemidler; materialer til bokbinding; publikasjoner, 
aviser, periodiske magasiner, tegneserier, journaler 
(publiseringer) og bøker; publiseringer inneholdende 
strategiveiledninger, brukermanualer, bøker og 
magasiner, alt innenfor området dataspill, science 
fiction, spill og underholdning; spørrebøker; 
shoppingguider med opplistinger av produkter for kjøp; 
salgsfremmende litteratur relatert til promosjon av salg 
via digitalt fjernsyn, Internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler; fotografier; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plakater og posters; postkort og 
gratulasjonskort; kalendere; dagbøker; kort og 
klistremerker for samling og oppbevaring i album; 
skriverrekvisita; linjaler; viskelær; skrivepapir; pakninger
bestående av skrivesaker og skrivesett; kataloger; 
kvitteringer, alt for ferier og for reiser til eller fra 
bestemmelsessteder; selvklebende merker og labels; 
annonseringsmateriale; reklamemateriale; poser; 
kredittkort; instruksjonsmanualer; nyhetsbrev; penner; 
blyanter; skrivesaker; penn- og blyantholdere; 
programblad; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; brukerhåndbøker 
og manualer; alle forannevnte varer inkludert varer 
laget av resirkulerte og/eller ublekede materialer 
og/eller fra organisk materiale. 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; elektroniske 
spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill, 
data eller videospill; videospillapparater; deler, utstyr, 
og tilbehør for de forannevnte varer; spillkort; kort-spill; 
spill som innbefatter gambling; 
underholdningsmaskiner; underholdningsapparater og 
instrumenter; interaktive utdannings- og 
underholdningsspill; beskyttelsesutstyr med innlagt 
padding for beskyttelse av kropp og lemmer under 
sykling; ansiktsmasker for beskyttelses under sykling; 
sykkelkofferter; beskyttelsesutstyr som del av 
sportsutstyr; stasjonære treningssykler; sykkelruller; 
ruller for stasjonære sykler; computerkontrollerte 
treningsapparater; deler og tilbehør til de forannevnte 
apparater. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
kontortjenester inkludert online lagring av filer, data, 
fotografier, dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, audio-
visuelle filer, visuelle filer, computerfiler, computer 
applikasjoner og informasjon for tredjemann, 
elektroniske datalagringstjenester for personlig- og 
forretningsmessigbruk, samt tjenester for elektronisk 
lagring og organisering av filer, bilder, musikk, audio, 
video, fotografier, tegninger, tekst, dokumenter og data, 
ikke inkludert tjenester vedrørende flytting av 
forretninger; PR tjenester; administrasjonstjenester for 
forretningsvirksomhet; bistand og ledelse av 
kundeforhold og relasjoner til kunder; organisering, drift 
og kontroll av salg og planer for salgsfremmende 
insentiver; tilveiebringelse av produktinformasjon og 
rådgivning forbundet med mulige kjøpere av 
hjemmeunderholdningsutstyr, multimedia apparater og 
-  instrumenter, fjernsyn og radio utstyr, audiovisuelt 
utstyr, set-top bokser, personlige videospillere, 
videospillere, dataspill programvare, computer 
hardware og periferiske innretninger; leie av 
annonseringsplass; fjernsynsreklame; forberedelse og 

presentasjon av audiovisuelle fremvisninger i 
reklameøyemed; spredning av annonseringsmateriale; 
annonsering- og reklamevirksomhet, nemlig 
kringkasting av stillestående bilder brukt for promosjon 
av fjernsynstjenester, og kringkasting av video, lyd og 
datasignaler brukt for fremelske av fjernsynstjenester; 
samling av bedriftsstatistisk materiale og kommersiell 
informasjon; lojalitetskorttjenester; markedsstudier; 
markedsføring av radioprogrammer, TV programmer, 
filmer, bevegelige filmer, forhåndsinnspilte 
videokassetter, audio- og visuelt materiale, 
forhåndsinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videodisketter; opptak og analysering 
av telefonsamtaler (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon og 
forretningsplanlegging; mottagelse og lagring av data 
for forretningsinformasjon; sammenligning av 
forretningsstatistikk og kommersiell informasjon, alt 
relatet til televisjon, radio, satellittsending og videospill; 
magasin- og avisannonser; oppstilling, for andre, av et 
utvalg av varer og tjenester, nemlig blekepreparater og 
andre preparater for vasking, rengjøring, polering, 
skuring, og for tøyvask, skjønnhetsprodukter, 
toalettartikler, personligpleie produkter, hårpreparater, 
sjampo, såper, eteriske oljer, hygieneartikler, 
kosmetikk, parfyme, talglys, stearinlys inkludert alle de 
forannevnte laget av ublekede og/eller organiske 
og/eller biologiske ingredienser, farmasøytiske og 
veterinære varer, industrielle oljer og fett, smøring, 
drivstoff (inkludert drivstoff for motorer) og belysning, 
tilsetningsstoffer for drivstoff og preparater for 
forsterkning av drivstoffmotorer, maskinverktøy, 
motorer og turbiner, kontrollpaneler for turbiner for 
kraftgenerering, maskiner til husholdningsbruk, 
bygninger, boligutbedringer og hagebruksvarer, utstyr 
til dekorering av boliger, maling, fernisser, lakker, 
håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, 
og for veiing og måling, radio, fjernsyn, lydinnspilling, 
lydreproduksjon, bilder eller audiovisuelt innhold, 
elektriske og elektroniske apparater for bruk i 
reproduksjon av satellitter, terrestrielt eller 
kabelfjernsyn, apparater for dekoding kodet signaler 
inkludert set-top- bokser for TV-mottak, set-top bok 
apparater inkludert en dekoder og en interaktiv visning 
guide, set- top-boks apparater inkludert en dekoder og 
en opptaker for opptak TV og lydprogrammer, set-top- 
boks apparater inkludert en dekoder og en opptaker for 
programmerbare overførbare programmert til å 
overførelagrede innspillinger og også til å slette eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøy blokker, 
satellittmålere, programvare til å aktivere søking av 
data og for koding av programmer for datamaskiner og 
databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDAer, telefon- og radiomodem, TV-
mottakere inkludert dekodere, set-top-bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt, terrestriel kabel og 
digitale abonnementslinjer (DSL), Internett eller andre 
elektroniske sendinger, apparater for dekoding av 
kodet signaler, opptak av TV og radioprogrammer, 
innspilte programmer for kringkasting eller andre 
overført på TV, radio, mobiltelefoner, PDAer, tablett 
datamaskiner og på PC, videoopptak, multimedia 
apparat og instrumenter, bærbare eller håndholdte 
datamaskiner, DVD spillerne, datamaskiner, 
maskinvare og eksterne enheter, maskinvare, 
apparater og instrumenter for overføring, visning, 
mottar, lagre og søke elektronisk informasjon, 
dataprogrammer, elektronisk dataspill, elektronisk 
interaktive spill, programvare, PC programvare og 
telekommunikasjon apparater aktivere tilkobling til 
databaser og Internett, programvare levert fra Internett, 
utstyr for nettverksoppsigelse, kablede og/eller trådløse 
datamaskin nettverksrutere, modemer, brannmurer 
og/eller broer, programvare og programmer for 
distribusjon og bruk av seere av en digital TV-kanal for 
visning og kjøp av varer og tjenester, dataspill 
programvare og quiz programvare, dataspill og/eller 
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tester tilpasset for bruk med TV-mottakere og skjermer 
eller video skjermer eller med dataskjermer, 
programmer for interaktiv TV og interaktive spill og/eller 
tester, elektroniske apparater tilpasset for bruk med 
TV- mottakere for å spille spill, spillkonsoller, interaktive 
spill enheter består av maskinvare og programvare og 
tilbehør, nemlig spill konsoller, spillkontroller og 
programvare for å styre spillkontroller, bærbart og/eller 
håndholdt elektronisk utstyr for interaktive datamaskin- 
og videospill, bærbare og/eller håndholdte elektronisk 
enheter for mottak, spill og overføring av musikk, lyd, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og koder, bærbare 
trådløse enheter, virtuelle virkelighetssystemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, datavideospill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektør, kassetter, disketter og kabler, alle 
tilpasset for bruk med forannevnte bånd, blanke og 
forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, bånd og 
kassetter, CD-rom, DVD-plater, fonografiske plater, 
laserlesbare plater for opptak av lyd eller video, ROM 
patroner, CD- ROM og plater, integrert krets kort, 
minnebærere, opptaksmedia, alle forhåndsinnspilte 
med computer dataspill og/eller tester, kodet kort, radio 
og TV-signal antenner, musikk, lyd, videoer, bilder, 
tekst og informasjon fremskaffet via et 
telekommunikasjons nettverk, via on-line levering og 
via Internett og/eller på Internett eller andre 
kommunikasjonsnettverk, interaktive lyd og/eller lyd 
opptak, musikk, video, lyd og/eller audio opptak (lastet 
ned) fra MP3 nettsteder, MP3 spillere, MP3 lesere, lyd- 
og/eller videofil opptakere og/eller -spillere, bærbare 
og/eller videofilopptakere og/eller - spillere, 
videospillere, telefon ringetoner (nedlastbare), 
apparater og instrumenter for gjennomføring, bytting, 
transformering, samling, regulering eller kontroll av 
elektrisitet, apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV-sendinger inkludert mottak fra og via 
kabel, satellitt og digitale sendinger, smartkort, 
kredittkort, lojalitetskort, akustiske apparater eller 
instrumenter, adaptere, antenner, forsterkere, 
fornøyelsesapparater og -instrumenter tilpasset for bruk 
med en ekstern skjerm, kommunikasjonsapparater og 
instrumenter, kodet eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografiske instrumenter og apparater, 
databærere, datalagring, elektriske telekommunikasjon 
og/eller kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller 
overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling 
og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
elektronisk telekommunikasjon og/eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og/eller overføring og/eller 
dekoding og/eller bildebehandling og/eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, instrumenter og apparater 
for filminnspilling, håndholdte elektrisk 
telekommunikasjons- og/eller kommunikasjons- og/eller 
kringkastings- og/eller overførings- og/eller dekoding 
og/eller bildebehandlings- og/eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, håndholdte elektroniske 
telekommunikasjons- og/eller kommunikasjons- og/eller 
kringkastings- og/eller overførings- og/eller dekoding 
og/eller bildeprosessering og/eller lydvisuelle 
instrumenter og apparater, interaktive pedagogiske- 
eller underholdningsspill for bruk med TV-mottakere og 
videoapparater, mobiltelefoner, filmer, telefon apparater 
og utstyr, deler og tilbehør for alle de nevnte varer, 
solbriller, lærbeholdere for mobiltelefoner, produkter for 
elektronisk salg, nemlig nedlastbart medieinnhold, 
inkludert video og filmer, TV-programmer, dataspill, 
musikk, bilder og ringetoner fra Internett, telefonlinje, 
kabel, trådløs overføring, satellitt eller bakkenett-
tjenester, beskyttende trekk og beholdere og deler og 
tilbehør derfor, alle for bruk med MP3-spillere, musikk 
lagringsenheter, media lagringsanordninger og andre 
elektroniske enheter, elektrisk, elektronisk og datautstyr 
utstyr for maskiner for bruk i bevaring, generering og 
effektiv bruk av varme, lys og vann, inkludert 
termostatiske kontroller, solpanel for 
elektrisitetsgenerering, fotovoltiske enheter, solceller, 
turbiner og bevegelsesdetektorer, elektrisk-, 

elektronisk- og datastyrt utstyr for bruk i generering av 
alternativ energi inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse, 
og biodrivstoff, kontroll og overvåkingsutstyr for bruk i 
generering av alternativ energi inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasseenergi og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbare), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
fornybar energiprosjekter, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse, 
og biodrivstoff, apparater og instrumenter for lukkede 
fjernsynskretser og overvåkingssystemer, apparater og 
instrumenter for personlig sikkerhet overvåking, 
apparater og instrumenter for sikring av hjemmet, 
overvåking og kontroll, personlige og hjemme-
sikkerhetsapparater, hjemme- og personlige 
sikkerhetsenheter, sikkerhetsalarmer for hjemme- og 
personlig bruk, elektronisk verneutstyr, inkludert 
brannvarslere og brannalarmutstyr, innbruddsalarmer 
og bevegelsessensorer, radio-, telefon- og TV-
overvåkning og signalapparater og instrumenter, 
kameraer, lyd- og videoovervåking, og lydopptak samt 
lyd og video reproduserbare apparater og instrumenter, 
for kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
sikkerhet, kameraovervåkingssystemer (CCTV), 
kameraer, optiske linser, pakkede kameraer, infrarød 
belysning, videoopptakere (videospillere), 
systemprogramvare for kontroll og overvåkning, video 
overvåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangsadministrasjon, lesere, magnetiske eller kodet 
kontrollkort, overvåkingsapparater, elektronisk paneler 
for alarmovervåkning og styring, alarmpaneler, 
detektorer dekket med knusbart glass, røykvarslere, 
karbonmonoksid detektorer, digitale lydopptakere, 
digitale video-opptakere, digitale lydservere, digitale 
videoservere, elektrisk utstyr, programmeringsutstyr, 
radio pagineringsutstyr, elektroniske låsesystemer, 
livreddende apparater og utstyr, elektrisk alarmer, 
elektroniske døråpnere, elektroniske apparater for 
kontroll av maskindrift, eksterne apparater for å 
kontrollere maskindrift, datamaskin apparat for å 
kontrollere driften av maskiner, elektronisk 
nettverksutstyr, elektronisk kommunikasjonsutstyr, 
enheter for meldingsprogrammering, computer 
software, operativsystem software og hardware for 
overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
sikkerhetskopiering, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang til, ekstern tilgang 
til, opprettelse, innsamling, lagring, sikring, overføring, 
spredning, gjenfinning, organisering eller ellers bruker 
data, stemme, multimedia, lyd, visuelle effekter, 
musikk, bilder, tegninger, audiovisuelle inntrykk, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globale 
kommunikasjonsnettverk, software, operativsystemer, 
enheter og maskinvare for å synkronisere data, filer, e-
post, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, visuelle og 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk, programmer 
og annen informasjon mellom datamaskiner og 
håndholdt enheter eller andre enheter, samt vice versa, 
kommunikasjonsplattformer for å aktivere øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og varig synkronisering av data 
mellom datamaskiner og håndholdte eller andre 
enheter, og omvendt, multimediekort, minnekort, flash 
minnekort, minnebrikker, datalagringsmedier, 
magnetiske kort, SIM-kort, telefonringekort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbart og/eller håndholdt 
elektronisk utstyr for mottak, lagring, spilling og 
overføring av data, stemme, multimedia, lyd, visuelle 
trykk, musikk, bilder, tegninger, bilder, video, tekst, 
grafikk eller andre data, elektroniske ordlister, leksika 
og referanse tekster (nedlastbare), elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner (tidsskrifter), 
tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjonsvideoer og undervisning 
materialer (nedlastbare), elektroniske plakater, 
fotografier, bilder, artikler, kuponger og billetter 
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(nedlastbare), online elektroniske ordlister, leksika og 
referanse tekster, programvare for elektronisk betaling 
og overføring av penger til og fra andre online og 
nedlastbare godkjenningsprogramvarer, online 
konverterings-software og databaser, inkludert 
valutakonvertering, programvare for å overvåke 
internettkommunikasjon og chatterom samtaler og 
varsling til tredjepart, programvare for å overvåke barns 
bruk av datamaskiner og internett, programvare for 
online-sikkerhet og beskyttelse , briller, kontaktlinser, 
landbruks- og hagebruksvarer, musikkinstrumenter, 
medisinsk utstyr, elektrisk og elektronisk utstyr inkludert 
utstyr som montert i hvitevarer, smykker klokker, ur, 
skrivesaker, apparat for å kontrollere temperatur, 
apparater for å kontrollere vannforsyning, apparater for 
kontrollerende belysning inkludert fjernkontroll av 
datamaskiner og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsformål, særlig lyspærer, apparater for 
vannbevaring og minimering av bruk, automatiserte 
kontrollapparater for lokale styring av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøy, kjøretøy for 
bevegelse på land, i luft eller vann, kjøretøy tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse, og biodrivstoff, papir, papp, trykksaker, 
publikasjoner, aviser, magasiner (tidsskrifter), 
tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner) og bøker, 
publikasjoner herunder inkludert strategiguider, 
brukermanualer, bøker og magasiner vedrørende 
dataspill, science fiction og spill og underholdning, quiz 
bøker, shoppinglister, reklamemateriale for salg av 
varer via digital-TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler, fotografier, 
instruksjonsvideoer og undervisningsmaterialer (ikke 
apparater), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skrivesaker, viskelær, 
skrivepapir, skrivesett, kataloger og kuponger for ferie 
og reise til og fra destinasjon, selvklebende 
klistremerker, reklamemateriell, reklame, poser, 
kredittkort, opplæring manualer, nyhetsbrev, penner, 
blyanter, skriveinstrumenter, kulepenn- og 
blyantholdere, programguider, brevpapir, 
brukerveiledninger eller manualer, papir, papp og varer 
laget av disse materialer, trykksaker, lim skrivepapir 
eller husholdningsvarer, materialer for kunstnere, 
plastmaterialer for emballasje, publikasjoner, 
magasiner, inkludert alle de nevnte laget av resirkulert 
og/eller ubleket materialer og/eller organisk materiale, 
isolasjonsmaterialer, spesielt for bevaring av varme i 
bolig- og forretningsbygg, skinn og imitasjoner av skinn, 
og varer laget av disse materialene og ikke inkludert i 
andre klasser, dyreskinn, pels, kofferter og reisevesker, 
paraplyer, parasoller og vandrestaver, pisker, seletøy, 
vesker, ryggsekker, skolesekker, strandbager, 
reisebager, reisekofferter, campingsekker, skipssekker, 
vesker for bobiler, pelskåper, halsbånd for dyr, dekken 
for dyr, esker og bokser av skinn eller bekledd med 
skinn, attachémapper, lommebøker, skoleransler, 
dokumentmapper, nøkkelskap, kortholdere, 
skulderreimer av lær, nettbager, parasoller, 
lommebøker, vesker, handlenett, brilleetuier, 
paraplytrekk, klær, sko, hodeplagg, undertøy, klær for 
menn, kvinner, barn og spedbarn, jeans, lange bukser, 
bukser, skjørt, shorts, jersey gensere, gensere, vester, 
kjoler, nattøy, kapper, overtrekksdresser, regntøy, 
skjerf, hatter, caper, votter, bobledresser, belter, kitler, 
badetøy, lekedresser, smekker, strømper, sokker, 
vannavstøtende klær, sko for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, sko, joggesko, sandaler, tøfler, støvler, 
hodeplagg for menn, kvinner og barn, pannebånd, 
ørevarmere, drakter, bluser, jakker, slips, dresser, 
badedrakt, belter, skjørt, kjoler, jakker, smoking, 
pyjamas, kilter, halstørklær, sjal, støvler, tøfler og 
treningssko, blazere, pannebånd, svettebånd, overaller, 
treningsbukser, accessoirer for hår, belysning, 
kjøkkenutstyr, glasstøy, porselen, pyntegjenstander, 
møbler, kjøkken, sanitærutstyr, kunst, malerier, 

plakater, postkort, fotografier, husholdningsutstyr og 
kjøkkenutstyr, servise, bestikk, møbler, tepper, tekstiler, 
duker, sengetøy, syartikler, symaskiner og utstyr, leker, 
spill og leketøy, elektroniske spill, håndholdte enheter 
for elektroniske spill, datamaskin eller videospill, 
videospillapparater, spillkort, kortspill, sportsartikler 
som involverer gambling, fomøyelsesmaskiner, 
fomøyelsesapparater og -instrumenter, interaktive spill 
for underholdning og utdanning, spillkort, sportsutstyr, 
treningsutstyr, campingutstyr, utstyr til kjæledyr, mat og 
drikke for kjæledyr, apparater for bruk til avslapning, i 
kjøretøyer og deler derav, vemeklær for sykling, låser 
for sykler, sykkellykter, sykkelsko, sykkelklær, 
hodeplagg for sykling inkludert hjelmer, 
beskyttelsesklær for sykling, sykkelprodukter, herunder 
inkludert men ikke begrenset til sykler, sykkeldeler, 
hjelmer og vannflasker, skvettlapper, sykkelsadler, 
reparasjonsutstyr for sykling, inkludert 
reparasjonsutstyr for punkteringer, GPS systemer for 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, 
ergometersykler, computere for ekstern måleravlesning 
av avstand, hastighet og høyde, briller, sportsbriller, 
solskjermer, vemebriller, solbriller, brillehus, 
solbrillehus, brilleinnfatning, brilleglass, linser, solbrille- 
og brillesnor, hjelmer, beskyttelseshjelmer for sport, 
bager for beskyttelseshjelmer, sportsartikler for 
beskyttelsesformål, visirer, radioer, antenner for 
radioer, deler for radioer, kasser for radioer, 
elektroniske radioapparater, mobile radioer, radioutstyr, 
radiomottakere og sendere, radioer for kjøretøy, 
solcelledrevne radioer, deler og tilbehør for de ovenfor 
anførte varer, hjertemonitorer, pulsmålere for bruk 
under trening, deler og tilbehør til det forannevnte, 
stisykler, velodromsykler, MTB sykler racersykler, 
terrengsykler, cyclo-cross sykler, bmx-sykler, 
innendørssykler (stasjonære), deler og tilbehør for alle 
de nevnte varene, sykkelrammer, styre og 
styrestammer for sykler, styretape, håndtak for sykler, 
sadler, innlegg for sykkelseter, sykkel felger, sykkel 
tannhjul, sykkelgir, kjeder for sykler, sykkelklokker, 
kurver for sykler, bremser for sykler, eiker for sykler, 
klesbeskyttere for sykler, pedaler for sykler, sykkel 
pumper, hjul og dekk for sykler, slanger til sykler, 
skvettlapper for sykler, sykkel stativer (støtter), 
bagasjebrett for sykler, sykkelstabilisatorer, 
bagasjevesker for sykler, sykkelvesker for sykler, 
sykkelbærere og sykkelstativer, ekstra barneseter for 
sykler og deler og tilbehør derfor, trekk for sykler og 
sykkelsadler, retningsindikatorer og signalvarslere for 
sykler, fraktinstallasjoner for sykler for frakt av 
drikkevarer og mat, drikkeflasker, flaskeholdere til 
sykler, sykkelvesker, tå stropper og fotklips til bruk på 
sykler, krank for sykler, takstativ, takstativ for biler, 
takstativ for kjøretøy, deler og tilbehør for alle de 
ovennevnte, hortologiske og kronometriske 
instrumenter, klokker, ur, reimer for klokker, 
armbåndsur, esker for klokker og ur, klokker i form av 
kjeder, armbånd og fingerringer, elektriske klokker, 
mekanisk og automatiske klokker, bevegelsesklokker, 
deler til klokker og ur, sportsklokker, klokker for 
utendørs bruk, klokker for sportsbruk, klokker med 
integrert minnefunksjon, stoppeklokker og deler og 
tilbehør for alle de forannevnte, sportsklær, sportssko, 
hodeplagg for trening, caper, hatter, sportsuniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør for det forannevnte , 
valser for sykler, valser for stasjonære sykler, 
datastyrte treningsapparater, deler og tilbehør for det 
forannevnte, kjøtt, fisk, fjærfe og vilt, konservert, 
frosset, tørket og kokt frukt og grønnsaker, gelé, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og spiselig fett, melkeprodukter, smør, 
margarin og smørerstatninger, syltede agurker, 
spiselige nøtter og frø og produkter laget av 
forannevnte, skalldyr, snacks, ferdigretter og tilberedt 
kjøtt, supper, saus og forberedelser for å gjøre saus 
eller suppe, produkter laget av forannevnte varer, kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kunstig kaffe, mel 
og produkter laget av kom av fra mel, brød, bakverk og 
søtsaker, is, honning, sirup, gjær og bakepulver, salt, 
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sennep, pepper, eddik, sauser (krydder), is, krydder, 
kjeks (ikke kjeks for dyr), kaker, pasta, pastaprodukter 
og nybakte kaker, sjokolade, sjokolade ikke-
medisinskes søtsaker, iskrem, vannis og frosne 
bakervarer, kaffe-erstatning, kaffe-essenser og kaffe-
ekstrakter, drikkevarer og preparater derav, puddinger, 
desserter, ferdigtilberedte måltider og snacks, 
produkter laget av de forannevnte varer, frisk frukt og 
grønnsaker, skalldyr, øl, mineral og karbonisert vann 
og andre alkoholfrie drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, 
sirup og andre preparater for å lage drikker, 
alkoholholdig drikke annet enn øl, energidrikker, alt 
forannevnte sammenstilt på en slik måte at kundene 
enkelt kan se og kjøpe disse varer inkludert via 
internett side, en interaktiv TV shopping-kanal, digitale 
TV- shopping kanaler, interaktive nettsider eller med 
interaktiv TV og/eller telekommunikasjon (inkludert 
stemme telefoni og/eller overføring av digital 
informasjon eller data) og/eller interaktive digitale 
medier; business kundeinformasjon og 
konsulenttjenester for reklame, reklame og 
markedsføring relatert til mottagelse av signaler via 
kringkastingssigsapparater og -instrumenter og deler 
og tilbehør derfor inkludert kabel, satellitt og bakkenett, 
analogt eller digitalt mottak; reklametjenester 
vedrørende livsstil samt for økologiske og miljømessige 
spørsmål; forretningsledelse og gjennomføring av 
fornybare energiprosjekter, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse, og biodrivstoff og prosjekter i forbindelse 
med andre fornybare energikilder; innsamling og 
behandling av operasjonelle data i forbindelse med 
fornybare energi-prosjekter, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, inkludert innsamling av 
statistikk knyttet til drift og produksjon; oppstilling, for 
andre, av et utvalg av varer som presentert av 
elektroniske butikker, slik at kundene enkelt kan se på 
og kjøpe aktuelle produkter elektronisk, herunder over 
et global kommunikasjonsnettverk; oppstilling, for 
andre, av et utvalg av tjenesteleverandører, slik at 
kundene enkelt kan vurdere tjenestene; elektronisk og 
online uthenting av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle bilder, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk, programmer og annen data eller 
informasjon; auksjonstjenester; fremskaffelse av online 
databaser med reklame inkludert personlige annonser, 
stillingsannonser og eiendomsmegling annonser; 
fremskaffelse og sammenligning av online finansielle 
tjenester; fremskaffelse av online prissammenlignings- 
tjenester, regneark, kalendere, presentasjoner og 
databasedrift tjenester; fremskaffelse av virtuell og 
online kontorpersonalet tjenester; on-line bestilling av 
gaveprodukter; informasjon og rådgivning knyttet til alle 
de nevnte tjenestene; forretningsinformasjon og 
rådgivning; informasjon vedrørende de forannevnte 
tjenester fremskaffet online fra en computer database 
eller via an hjelpelinje eller internett. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
forsikringsvirksomhet; fremskaffelse av garantier og 
utvidede garantier og tilknyttet assistanse hertil; 
fremskaffelse av garantier og utvidede garantier relatert 
til kringkasting og/eller telekommunikasjon og/eller 
telekommunikasjonsapparater og instrumenter og deler 
og tilbehør dertil inkludert kabel, satellitt, terrestriele, 
analogt eller digitalt mottagelsesutstyr; finansielle 
tjenester; finansiell finansiering; bank- og finansiell 
informasjon; finansielle tjenester fremskaffet via 
internett; formue- og fondsledelse; finansiell, kreditt-, 
debet-, forhåndsbetalings-, elektroniske betalings-, 
kontantbehandlings-, låne- og finanstjenester; 
finansielle tjenester relatert til vedding, spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker virksomhet; kreditt-tjenester; 
kreditkorttjenester; fremskaffelse av finansiell 
informasjon relatert til vedding, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker virksomhet; ferie- og reisevouchere 
relatert til reise til og fra destinasjoner; fremskaffelse av 

vouchere; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsinvesteringer, eiendomsmegling; 
eiendomsfinansiering; eiendomsforvaltning, 
eiendomsadministrering, leasingtjenester vedrørende 
eiendom; eiendomstaksering og verdivurdering; 
ervervelse og salg av eiendom; informasjon og 
rådgivningstjenester vedrørende fast eiendom; 
fremskaffelse og sammenligninger av online finansielle 
tjenester; fremskaffelse av online forsikringstjenester, 
anbud og sammenligning av forsikringstilbud; 
fremskaffelse av online kreditt-rapporter; fremskaffelse 
av online, elektroniske kredittrapporter; fremskaffelse 
av online svindelbeskyttendetjenester; fremskaffelse av 
finansielle online tjenester for mulig-gjøring av bidrag til 
veldedige formål; online klarering og avstemming av 
økonomiske transaksjoner; online behandling og 
overføring av regninger og utbetalinger; informasjon, 
råd og assistanse vedrørende alle forannevnte 
tjenestene fremskaffet online fra en computer database 
eller via en hjelpelinje eller Internett. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon inkludert videokonferanse og 
deling av filer, bilder, musikk, video, bilder, tegninger, 
audiovisuell, tekst, dokumenter og data, men unntatt 
tjenester relatert til telegrafisk kommunikasjon; mobil og 
fasttelefontjenester; kommunikasjonstjenester; satellitt-, 
mobil -og radiokommunikasjonstjenester; fjernsyns- og 
radiokringkasting; overføring og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og/eller 
overføring av radio og/eller TV- programmer og/eller 
filmer; satellitt-, DTT-, kabel-, DSL-, og 
bredbåndskringkasting eller overføring av lyd og/eller 
audiovisuell programmering; overføring av lyd, video 
og/eller audiovisuell programmering (på enhver måte); 
overføring av videofilmer; kringkasting og overføring av 
innhold, inkludert TV-programmer, filmer, sport, 
dokumentarer og underholdning til plattformer, inkludert 
TV, personlige datamaskiner, mobile enheter og 
tabletter; kringkasting og kommunikasjon ved hjelp av 
datamaskin; overføring av lyd, video og/eller 
audiovisuell programmering ved hjelp av Internett 
protokollen tjenester (IPTV), 
telekommunikasjonstjenester over internett herunder 
inkludert men ikke begrenset til tjenester relatert til 
stemmeprotokoller (VOIP); fremskaffelse av tilgang 
og/eller tilkobling til fast, flyttbart eller trådløst 
bredbåndsnettverk; overføring av tekst, meldinger, lyd 
og/eller bilder; telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lydvisuelt innhold; kommunikasjon av informasjon 
inkludert via websider), data via radio, 
telekommunikasjon og via satellitt; online styring og 
filtrering av elektronisk kommunikasjon; telefon, 
mobiltelefon, meldingstjenester, personsøkertjenester, 
samtaleoverføringer, og opplysningstjenester 
(nummeropplysning); personlige 
telefonnummertjenester; informasjonstjenester hentet 
ned fra kringkasting og TV skjermer; utlånstjenester av 
telekommunikasjons- og kommunikasjonsenheter og 
instrumenter ved sammenbrudd, tap eller tyveri; 
datastyrt overføring av meldinger og bilder; 
meldingstjenester, nemlig å sende, motta og 
videresende meldinger i form av tekst, lyd, grafikk eller 
video eller en kombinasjon av disse formatene; 
chattetjenester; tekstmeldingstjenester (SMS); 
multimediemeldingstjenester (MMS); enhetlig 
meldingstjenester; taleposttjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
fremskaffelse av tilgangstid til telekommunikasjon 
infrastruktur for andre operatører; fremskaffelse av 
tilgang til elektroniske møter, diskusjonsgrupper og 
chatterom; fremskaffelse av chatterom; utleie, leasing 
eller utlån av apparater, instrumenter, installasjoner 
eller komponenter til bruk til fremskaffelse av de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
konsulentvirksomhet knyttet til de forannevnte 
tjenester; kommunikasjonstjenester via satellitt, TV 
og/eller radio; nyhetsbyråtjenester; fremskaffelse av 
tilgang til nyheter, aktualitetsprogrammer og 
sportsinformasjon; utlån, utleie og leasing av 
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kommunikasjonsapparater; elektroniske posttjenester; 
telekommunikasjonstjenester tilknyttet internett; 
telekommunikasjon og informasjon (inkludert 
websider); fremskaffelse av plasseringstjenester for 
telekommunikasjon og kommunikasjonsenheter og 
instrumenter; fremskaffelse av trådløse 
applikasjonsprogramtjenester inkludert de som må 
utnytte og bruke sikre kommunikasjonskanaler; levering 
av informasjon knyttet til eller for å identifisere 
telekommunikasjon og kommunikasjonsapparater og 
instrumenter; fremskaffelse av 
telekommunikasjonslinker til computer databaser og 
nettsteder på internett; telekommunikasjonstjenester 
dedikert til detaljhandel gjennom interaktiv 
kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester herunder telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og kringkasting og/eller overføring 
tjenester; interaktive tjenester for TV-seere inkludert 
tjenester for mobiltelefoner, PDAer, tabletter og PCer 
via telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og 
kringkasting og/eller overføringstjenester; 
kringkastingstjenester herunder interaktive tjenester 
med seerguider og intelligent automatiserte valg for 
programopptak; interaktive tjenester for TV- seere for 
tilrettelegging og automatisk opptak av programmer på 
grunnlag av kundens seervaner/preferanser, herunder 
både via telekommunikasjon og/eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og/eller overføringstjenester; 
fremskaffelse, for interaktive TV-seere (inkludert de 
som ser på mobiltelefoner, PDAer, tabletter eller PCer) 
tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og/eller 
audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe nettsteder 
eller nettportaler; kringkasting og overføring av 
interaktiv TV, interaktive spill, interaktive nyheter, 
interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video og telekommunikasjons tjenester 
for valgfrie sendetider (VoD tjenester); direkteavspilling 
av video på forespørsel og for streaming til seere; 
fremskaffelse av tilgangstid til filmer, videoer, sport, 
underholdning og TV- programmer til seere etter 
etterspørsel og etter behov; profesjonell rådgivning 
knyttet til kringkasting; fremskaffelse av tilgangstid til en 
database som lagrer informasjon om en rekke varer og 
tjenester; tilgangstjenester til Internett; klargjøre og 
fremskaffe forbindelser mellom websider og TV seere 
via en interaktiv TV portal; internett portaltjenester; 
Web portaltjenester; bredbåndstjenester; interaktive 
TV-portal tjenester for å gi tilgang til nettsteder for TV-
seere via deres egne fjernsynsmottakerutstyr inkludert 
digitalt TV- mottaker utstyr; fremskaffelse av tilgangstid 
til nettsteder for mobiltelefonbrukere; profesjonell 
rådgivning og informasjon og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; leasing av 
tilgangstid til en informasjonsdatabasen; 
telekommunikasjonsinformasjon; 
faktainformasjonstjenester knyttet til 
fjernsynskringkasting; audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; kommunikasjons- og 
datatjenester; kringkastingsdatatjenester; 
meldingsleveringstjenester; telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av radioprogrammer, TV-programmer, filmer og 
bevegelige filmer; telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lyd og/eller visuelt materiale og materiale fra 
forhåndinnspilte videokassetter; overføring av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, lyd og/eller visuelt 
materiale, forhåndinnspilte videokassetter, DVD- er 
eller forhåndinnspilte videoplater; utleie, leasing eller 
utlån av kommunikasjonsutstyr; meldingstjenester; 
telefoniske tjenester eller telekommunikasjonstjenester; 
trådløse kommunikasjonstjenester; fremskaffelse av og 
levering av telekommunikasjonstjenester av 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TV-
programmer, dataspill, musikk, bilder og ringetoner fra 
Internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt- 
eller bakkenettkringkasting for elektronisk salg; 
organisering av anropsinformasjon; overvåkning og 

analysering av anropsinformasjon; screening tjenester 
av telekommunikasjonssamtaler; 
samtalevarslingstjenester; datatjenester for tilgang til et 
kommunikasjons- eller datamaskinnettverk; 
datatjenester for tilgang til underholdning, utdanning, 
informasjon og data via telefonlinjer, kabel, wire eller 
fiber, databaser eller datamaskinnettverk; datatjenester 
for tilgang til og for å hente ut informasjon, meldinger, 
tekst, lyd, bilder og data via en datamaskin eller et 
datanettverk; datatjenester for tilgang til og for å hente 
ut radio- og TV- programmer; synkronisering, 
overføring og videreføring av programmer, data, filer, e-
post, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, bilder, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon via 
telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering via 
telekommunikasjon, kommunikasjonsnettverk og 
datanettverk; eksterne datatilgangstjenester; e-post, e-
postmeldinger og varslingstjenester; online chatterom; 
fremskaffelse av online diskusjonsgrupper, 
oppslagstavler og chatterom; Internett portaltjenester; 
Web portaltjenester; online video på etterspørsel (VOD) 
eller nær på etterspørsel (NOD)telekommunikasjon 
og/eller kommunikasjon og kringkasting og/eller 
overføringstjenester; online 
telekommunikasjonstjenester for aktivering av tilgang til 
og uthenting av data, filer, e-post, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, 
visuelle, audiovisuell, video, tekst, grafikk, programmer 
og annen informasjon via en datamaskin eller 
datanettverk eller elektroniske enheter inkludert 
tjenester som levert over et global 
kommunikasjonsnettverk; online tjenester knyttet til 
kringkasting og podcasting inkludert tjenester som 
levert over et global kommunikasjonsnettverk; samtale 
mellom datamaskintjenester (peer-to-peer); 
fremskaffelse av interaktive avstemningstjenester 
herunder via telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjons- og kringkastingstjenester; 
fremskaffelse av online tjenester, over et globalt 
datanettverk av online elektroniske ordbøker, leksika 
og referansetekster, online publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner, tegneserier, tidsskrifter, bøker, 
brukermanualer, instruksjonsvideoer og 
undervisningsmateriale, online oppslagstavler, 
fotografier, bilder, artikler, kuponger og billetter; 
rådgivning eller fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; informasjon relatert til 
de forannevnte tjenester som tilbys online fra en 
datamaskindatabase eller via en hjelpelinje eller 
internett. 

  Klasse 41   Utdannelse og opplæring, underholdning, sportslige 
og kulturelle aktiviteter; fremskaffelse og produksjon av 
lydvisuelt innhold relatert til underholdning, utdannelse, 
trening, sport og kultur, samt opplæringstjenester via 
radio, TV, telefoni, Internett og online databaser; utleie, 
leasing og utlån av kinofilmer, videoer, DVD-er, 
høreinnspillinger, lydopptaksapparat, idrettsapparater, 
TV- apparater og videospillere, DVD-opptakere og 
radio opptakere; produksjon av filmer for TV og kino; 
fremskaffelse av online ikke-nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; publisering av magasiner, bøker, tekster 
og trykksaker; online publisering av elektroniske bøker 
eller journaler; levering av elektroniske publikasjoner; 
online ordbøker og leksika referanse tekster; levering 
av elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, 
magasiner, tegneserier, tidsskrifter, bøker, 
brukermanualer, instruksjonsvideoer og 
undervisningsmateriale; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, billetter; fremskaffelse og utleie av 
studioer for opptak, produksjon og innspilling; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser, 
billettkontortjenester, produksjon og visning av 
programmer for TV, Internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler; tjenester vedrørende 
gjennomføring av interaktive visninger av 
fjernsynsprogrammer; billettreservasjonstjenester 
knyttet til underholdning; tjenester vedrørende 
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produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer, interaktiv TV, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
tjenester vedrørende spørrekonkurranser, 
studiounderholdning med og uten publikumsdeltakelse; 
tjenester vedrørende interaktive fjernsynsprogram 
inneholdende et utvalg av tjenester for seere; 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturelle aktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, sportslige og kulturelle 
tjenester for TV- seere; fremskaffelse av fjernsynsguide 
tjenester tilrettelagt for opptak og faste sendinger samt 
for leie av programmer og filmer; fremskaffelse av 
opptakstjenester med bakgrunn av seerens preferanser 
for fjernsynsprogrammer og filmer; video on demand 
tjenester; spill og gambling tjenester; spilltjenester 
gjennomført på kreditt, herunder spill-, gambling-, 
lotteri- eller bokmakertjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill-, gambling-
, lotteri- eller bokmakertjenester levert ved hjelp av 
internett, eller via et globalt datanett, eller online fra en 
datamaskin nettverksdatabase, eller via telefoni 
inkludert mobiltelefoner, eller via en TV-kanal inkludert 
en TV-kanal distribuert via satellitt, kabel eller 
kabelfjernsynssendinger; gjennomføring av 
konkurranser for videospill-spillere og dataspill-spillere; 
tjenester vedrørende betale for å spille spill tjenester; 
node til node interaktive spill og spilltjenester; 
interaktive pokerspill og gaming inkludert singel- og 
multiplayer spillformater; presentasjon og produksjon 
av pokerkonkurranser, turneringer, og spill; online 
pedagogiske eller underholdningsspill; elektroniske 
publiseringstjenester; tjenester vedrørende videotaping 
og filming; informasjon og rådgivning knyttet til 
forannevnte tjenester; tjenester vedrørende informasjon 
via fjernsynsprogrammer, herunder nyheter, 
aktualitetsprogrammer, sportssendinger og 
pedagogiske informasjonssendinger; informasjon og 
rådgivning knyttet til TV og radio-programmer, 
utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport; 
informasjon og rådgivning knyttet til TV og radio-
programmer, utdanning, rekreasjon, underholdning, 
musikk og sport, som tilbys online fira en datamaskin 
database eller Internett eller mobiltelefoner; 
faktainformasjonstjenester knyttet til TV- og 
radioprogrammer, nyheter og sport; 
instruksjonstjenester; opplæringstjenester; 
fritidstjenester; rådgivning knyttet til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposier og 
workshops; arrangering av utstillinger eller festivaler; 
reservasjonstjenester; kinotjenester; 
kinostudiotjenester; distribusjon av radioprogrammer, 
TV- programmer, filmer, forhåndsinnspilte 
videokassetter, lyd og/eller visuelle materiale, 
videokassetter, DVD-er eller innspilte videoplater; 
produksjon av radioprogrammer, TV- programmer, 
filmer, filmer, forhåndsinnspilte videokassetter, lyd 
og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte 
videokassetter, DVD-er eller forhåndsinnspilte 
videoplater; redigering av radio, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, lyd og/eller visuelt 
materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVD-er 
eller forhåndsinnspilte videoer, forhåndsinnspilte 
videokassetter, DVD- er, lydopptak, 
lydopptaksapparater, treningsapparater, 
fjernsynsapparater og videoopptakere, DVD opptakere 
og radiomottakere; produksjon av filmer for fjernsyn og 
kino; fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner 
(ikke nedlastbare); publisering av magasiner, bøker, 
tekster og trykte medier; publisering av elektroniske 
bøker eller online journaler; fremskaffelse av 
elektroniske publikasjoner; online dagbøker, 
oppslagsverk og referansetekster; fremskaffelse av 
online publikasjoner, inkludert aviser, magasiner 
(tidsskrifter), komiblader, journaler, bøker, 
brukermanualer, instruksjons- og opplæringsmateriale; 
online postere, fotografier, bilder, artikler, billetter; 
fremskaffelse av studiofasiliteter for opptak; utleie av 
opptaksstudioer; produksjon av liveshow; organisering 

av sportsaktiviteter og konkurranser, postbokstjenester; 
produksjon og presentasjon av programmer overført via 
televisjon, internett eller ander 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføring av 
interaktive sendinger; billettreservasjonstjenester 
relatert til underholdning; produksjon, presentasjon og 
distribusjon av radio og fjernsynsprogram, interaktivt 
fjernsyn, interaktive spill, interaktiv underholdning og 
interaktive konkurranser; produksjon, presentasjon og 
fremskaffelse av konkurranser, turneringer, spill, quiz, 
studiounderholdning og eventer med deltagende 
publikum; fremskaffelse av et utvalg interaktive 
fjernsynsprogrammer for seere; fremskaffelse og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturelle aktiviteter og sport for fjernsynsseere; 
interaktiv underholdning, utdannelse, sport og kulturelle 
tjenester for fjernsynsseere; seerguide tjenester; 
seerguide tjenester for programmer i opptak samt 
direktesendt fjernsyn; opptakstjenester relatert til 
fjernsynsernes personlige preferanser; video on 
demand tjenester vedrørende underholdning, 
utdannelse, sport og kultur; fremskaffelse av filmer, 
videoer og fjernsynsprogrammer til seere av video on 
demand og near video on demand; vedding-, spill- og 
gambling - tjenester; vedding-, spill-, gambling-, lotteri- 
eller bookmaker -virksomhet ved bruk av kreditt; 
vedding-, spill-, gambling-, lotteri- eller bookmaker - 
virksomhet ved bruk av kredittkort; organisering og 
fremskaffelse av lotterier; elektronisk vedding, spilling, 
gambling, lotteri eller bookmakertjenester fremskaffet 
via internett eller via et globalt computer nettverk, eller 
online fra en computer nettverksdatabase, eller via 
telefoni inkludert til mobiltelefoner, eller via en 
fjernsynskanal inkludert en fjernsynskanal distribuert 
via satellitt, territorial- eller kabelfjernsyn kringkasting; 
arrangering og fremskaffelse av konkurranser for video-
og computerspill deltakere; betal for å spille tjenester; 
data til data interaktive spill og spilltjenester; interaktive 
pokerspill og gaming inkludert singel- og 
multispillertjenester; presentasjon og produksjon av 
pokertumeringer; utleie av online spill for utdannelse 
eller underholdning; elektroniske publiseringstjenester; 
videoopptak- og filmtjenester; informasjon og 
rådgivningstjenester relater til de forannevnte tjenester; 
fremskaffelse av nyheter, aktualitetsprogrammer og 
sportsinformasjon; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til fjernsyns og 
radioprogrammer for utdannelse, avslapping, 
underholdning, musikk og sport; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til fjernsyns- og 
radioprogrammer for utdannelse, avslapping, 
underholdning, musikk og sport fremskaffet online fra 
en computer database eller internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjon relatert til fjernsyns- og 
radioprogrammer, nyheter og sport; 
instruksjonstjenester; opplæringstjenester; 
rådgivningstjenester relatert til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposium 
eller workshops; arrangering av exhibitions eller 
festivaler; booking-agent tjenester; kinotjenester; 
filmstudiotjenester; distribusjon av radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, film, forhåndinnspilte 
videokassetter, audio og/eller visuelt materiale, 
forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videokassetter; produksjon av 
radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, audio og/eller visuelt 
materiale, DVD-er, forhåndinnspilte videdisketter; 
redigering av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, 
filmer, forhåndsinnspilte videokassetter, audio og/eller 
visuelt materiale forhåndinnspilte videodisketter; utleie, 
leasing eller utlån av radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, film, forhåndinnspilte 
videokassetter, audio og/eller visuelt materiale, 
forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videokassetter; fremstilling av 
radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, film, 
forhåndinnspilte videokassetter, audio og/eller visuelt 
materiale, forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
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forhåndinnspilte videokassetter for underholdning, 
utdannelse, sport eller kulturelle formål; 
underholdningsparktjenester og temaparker med tema 
fra filmer, radio eller fjernsynsproduksjon; organisering 
og drift av fornøyelsesparker og temaparker; 
organisering av underholdning; forberedelse og 
produksjon av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, 
filmer, forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er, audio 
og/eller visuelt materiale, forhåndinnspilte 
videokassetter, forhåndinnspilte videodisketter eller 
bevegelige bilder for distribusjon for overføring eller 
kringkasting på alle måter; fremskaffelse av 
radioprogrammer, televisjonsprogrammer, filmer, audio 
og/eller visuelt materiale eller online bevegelige bilder 
(ikke nedlastbare); publisering av trykt media og 
opptak; digitale bildetjenester; dubbing; 
videokassettredigering; underholdning; filmproduksjon; 
utleie av filmer; filmstudiotjenester; fremskaffelse av 
teaterfasiliteter; produksjon av show; 
videofilmproduksjon; utleie av lydutstyr; utleie av 
lyskastere og apparater for bruk på teater eller i 
filmstudio; utleie av filmprojektorer og tilbehør; utleie av 
radioutstyr; utleie av fjernsyn og fjernsynsutstyr; utleie 
av sportsutstyr; utleie av videokameraer; utleie av 
videokassetter; utleie av videoopptakere; 
teaterproduksjonstjenester; organisering eller 
vertskapstjenester ved prisutdelinger; presentasjon av 
filmer; produksjon av spesialeffekter; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportsarrangementer, utdannelse-, politiske- og 
kulturelle eventer; produksjon av kunst for 
animasjonsfilmer; tjenester vedrørende 
opptaksstudioer; fremskaffelse av video- og 
audioinnhold for salg og utleie, hvor forbrukeren har 
mulighet til single eller multiple visninger av 
medieinnhold via enhver form for avspillingsutstyr, alt 
forannevnte relatert til underholdning, utdannelse, sport 
og kultur; utdannelse og fremskaffelse av opplæring i 
forbindelse med miljøarbeid, energibesparelse, økologi 
og dyrevelferd; utdannelse og opplæring i forbindelse 
med alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
hydroelektriskkraft, tidevannskraft, geotermiskkraft, 
solcellekraft, biomasse og bioenergi; publisering av 
instruksjonsmateriale og promoteringsmateriale relatert 
til miljøbeskyttelse, energikonservering, økologi og 
dyrevelferd; arrangering og gjennomføring av 
seminarer og workshops (trening); etablering av 
treningsprogrammer og opplæringsmanualer; 
organisering og gjennomføring av sikkerhetskurs og 
utdannelseskurs; online nyhetsreportasje tjenester; 
online fremskaffelse av informasjon / generell leksika 
vitenskap relatert til underholdning, utdannelse, trening, 
sport, kultur, nyheter, aktuelle nyheter, satellitt, 
televisjon og radioprogrammer, musikk, film, bøker og 
andre trykte medier, videospill, computerspill, 
underholdningsmaskiner, underholdningssentre eller 
underholdningsparker; online oversettelsestjenester; 
online bibliotektjenester inkludert lån og utveksling av 
bøker og andre publikasjoner og fotografier; 
fremskaffelse av online klasser, seminarer, workshops, 
utstillinger og fremvisninger; leasing booking og 
fremskaffelse av dykkerutstyr; online kortspill; 
organisering av camping i forbindelse med 
sportsarrangement og ferier; fremskaffelse av 
ringetoner for telefoner; sykling som en sport, 
fremskaffelse av profesjonelle sykkeltjenester; 
organisering av sykkelevents; utleie, leasing og utlån 
av datarom; høydefinisjonsstudioer, 
redigeringsstudioer, kommenteringsstudioer og 
filmstudioer; konsultasjoner, informasjons- og 
rådgivningstjenester relatet til de forannevnte tjenester; 
rådgivning eller fremskaffelse av informasjon relatet til 
de forannevnte tjenester; informasjon relatert til de 
forannevnte tjenester fremskaffet online fra en 
computer database eller internett. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design relatert dertil; industrielle analyser og 
forskningstjenester; design og utvikling av computer 
hardware og software, inkludert online tekniske 

lagringsfasiliteter, online tekniske backup tjenester og 
online tekniske backup fasiliteter, software som en 
tjeneste [saas] tjenester, og elektroniske vertstjenester 
for og av filer, data, fotografier, grafikk, dokumenter, 
videoer, bilder, lydfiler, audiovisuelle filer, bildefiler, 
datafiler, dataprogrammer, informasjon for andre og 
videokonferansetjenester, men unntatt utførelse av 
kjemiske analyser; design, tegning og forhåndsbestilt 
skrivearbeid for sammenstillingen av websider på 
internett; vertstjenester for websider; opprettelse og 
vedlikehold av websider; datatjenester for interaktiv 
kommunikasjon og kringkasting; installasjon, utleie og 
vedlikehold av programvare; computertjenester knyttet 
til underholdning, utdanning, uthenting av informasjon 
og data via telefonlinjer, kabel, wire eller fiber, 
databaser eller computer nettverk; computer tjenester 
vedrørende uthenting av informasjon, meldinger, 
tekstlyd, bilder og data via et datanettverk, 
datatjenester knyttet til radio og fjernsynsprogrammer, 
datatjenester; vedlikehold og reparasjon av interaktive 
videospill enheter bestående av programvare og 
tilbehør, nemlig programvare for styring av 
spillkontroller; hjemmedatamaskintjenester nemlig 
rådgivning, installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
software, oppdatering av programvare og computer 
support- tjenester; datatjenester, nemlig organisering 
av infrastruktur for å muliggjøre tilgang til internett-
tjenester via fjernsyn for TV- abonnenter; rådgivning 
vedrørende utvikling av datasystemer; 
rådgivningstjenester knyttet til computerbaserte 
informasjonssystemer; elektronisk og online 
lagringstjenester; datalagringstjenester (annet enn 
fysisk lagring) datastyrte lagringstjenester; 
rådgivningstjenester vedrørende software eller 
hardware; design, installasjon, vedlikehold eller 
oppdatering av programvare; design av computer 
hardware; designtjenester; design av elektriske eller 
elektroniske systemer; design av illustrasjoner for 
animerte filmer; overvåkning og analysering av 
anropsinformasjon; computer programmeringstjenester; 
lukkede internettplattformtjenester; drift av 
søkemotorer; utleie eller leasing av computer hardware 
eller software; testing, forskning, vurdering, rådgivning 
eller fremskaffelse av informasjon i forbindelse med det 
foregående; datatjenester for online shopping; 
datamaskintjenester knyttet til behandling av 
bestillinger og utbetalinger; fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning med hensyn på miljøvern, 
energiøkonomisering og alternative energikilder, 
økologi så vel som gjennomføring av forskning og 
opptegning av ekspertrapporter vedrørende 
forannevnte områder; forskning og utvikling på varig 
bruk av natur og miljø; teknisk assistanse vedrørende 
miljøvern, energiøkonomisering og alternative 
energikilder, økologi og dyrevelferd og igangsetting av 
prosjekter i forbindelse med forannevnte; utvikling og 
testing av fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff og komponenter derav; 
utførelse av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energiøkonomisering og alternative energikilder, 
økologi og dyrevelferd; levering av ikke-nedlastbar 
programvare for overføring, mottak, synkronisering, 
fremvisning, sikkerhetskopiering, overvåking, kontroll, 
deling, koding, dekoding, kryptering, gi tilgang til, gi 
ekstern tilgang til, oppretting, innsamling, lagring, 
sikring, fjerning, overføring, spre, gjenfinning, 
lokalisering, organisering eller ellers bruk av data, 
stemme, multimedia, lyd, visuelle, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, video, tekster, grafikk eller annen 
data, inkludert over et global kommunikasjonsnettverk; 
fremskaffelse og tilbydelse av databaserte tjenester 
over et datanettverk; teknisk rådgivningstjenester 
inkludert tjenester som tilbys via en hjelpelinje; 
fremskaffelse og levering av oppdatert elektronisk 
programvare; online værvarsling; levering av online 
kart; levering av tilpassede websider inneholdende 
brukerdefinert informasjon, søkemotorer og lenker til 
andre nettsteder; online skanning, oppdagelser, 
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karantene setting og eliminering av virus, ormer, 
trojanere, spionvare, malware, og uautorisert data og 
programmer på computere og elektroniske enheter; 
online styring og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online vertstjenester som tillater 
brukere å publisere og dele data online; levering av 
interaktive kalendere fra en datamaskin database eller 
via internett; fremskaffelse av online 
nettsikkerhetstjenester innenfor områdene miljøvern, 
energiøkonomisering, økologi, alternative energikilder, 
inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse, og biodrivstoff; 
eksterne sikkerhetskopieringstjenester for 
datamaskindata inkludert tjenester fremskaffet over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; 
konsultasjonsvirksomhet, informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til alle de nevnte 
tjenestene; informasjon relatert til de nevnte tjenestene 
fremskaffet online fra en datamaskin database eller via 
en hjelpelinje eller internett. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester, sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og personer; personlige og sosiale 
tjenester utført av andre for å møte enkeltpersoners 
behov; lisensiering av radioprogrammer, TV- 
programmer, filmer, spillefilmer, forhåndinnspilte 
videokassetter, lyd og/eller visuelt materiale, 
forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videoplater; rådgivningstjenester 
vedrørende immaterielle rettigheter eller lisensiering 
og/eller beskyttelse av industriell eiendom; lisensiering 
av computer programvare; utnyttelse av opphavsrettslig 
beskyttet materiale; utnyttelse av rettigheter til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, forhåndinnspilte 
videokassetter, forhåndinnspilte videoplater eller filmer; 
utnyttelse av immaterielle eller industrielle rettigheter; 
tjenester vedrørende spørsmål om 
lisensieringsrettigheter; lisensieringstjenester; styring 
av immaterielle rettigheter eller industrielle rettigheter; 
juridiske tjenester for utnyttelse, bruk og rettigheter til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, forhåndinnspilte 
videoplater eller filmer; juridiske tjenester vedrørende 
utnyttelse av immaterielle rettigheter eller industrielle 
rettigheter; tjenester vedrørende beskyttelse av 
copyright; levering av horoskop; 
eiendomsmeglingslisensiering; lobbyvirksomhet for 
politiske formål, inkludert politisk press vedrørende 
miljøvern, energiøkonomisering og alternative 
energikilder, økologi og dyrevelferd; fremskaffelse av 
hjemme- og personlige sikkerhetsalarmer; hjemme- og 
personlige overvåkings- og alarmsikkerhetstjenester; 
tyveri -og innbruddsalarm tjenester; brannalarm- og 
beskyttelsestjenester; tjenester vedrørende 
sikkerhetsvurderinger knyttet til personsikkerhet og 
sikkerhet rundt installasjoner innenfor landegrensene; 
datastyrte sikkerhetstjenester knyttet til personsikkerhet 
og sikkerhet rundt installasjoner innenfor 
landegrensene; overvåking av personlige sikkerhets- 
og kontrollsikkerhetsapparater; rådgivningstjenester 
knyttet til sikkerhet; utleie av sikkerhetsapparat; utleie 
av sikkerhets- og overvåkingsapparater; elektroniske 
beskyttelsestjenester for sentrale bygg, kontorer og 
installasjoner; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og oversvømmelsesalarmer; 
overvåkningstjenester av og for sikkerhets- og 
brannsystemer; nettovervåkning for brannsikkerhet og 
generellsikkerhet; sikkerhetstjenester vedrørende 
beskyttelse mot branner og innbrudd; online 
fremskaffelse av informasjon og generell leksika 
kunnskap om sikkerhet, sikkerhetssystemer, 
personligsikkerhet, bedriftssikkerhet, 
husholdningssikkerhet; online dating, vennskaps-, bli 
kjent-, og sosiale nettverkstjenester; levering av 
horoskop online; fremskaffelse av tjenester vedrørende 
beskyttelse mot elektronisk svindel; fremskaffelse av 
online tjenester for personlig livsstil, emosjonell tilstand 
og helse, og fitness, samt programmer relatert til 
elektronisk sporing av forannevnte følelser, trening og 

tilstand, og belønninger og insentiv programmer knyttet 
til det samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energiøkonomisering og alternative energikilder, 
økologi og dyrevelferd og påvirkere av slike prosjekter; 
informasjons- og rådgivende tjenester relatert til 
forannevnte; informasjon relatet til de forannevnte 
tjenester fremskaffet online fra en computer database 
eller via en hjelpelinje eller internett. 
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  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; herunder datalagrings 
apparater og instrumenter; software og datalagrings 
software, og software for videokonferanser, ikke 
inkluder bilbatterier; radio, televisjon, lydopptak, 
lydgjengivelse, telekommunikasjon og apparater og 
instrumenter for opplæring og trening; apparater for 
opptak av fjernsynsprogrammer; apparater for 
gjengivelse av lyd, bilder eller audiovisuelt innhold; 
elektriske og elektroniske apparater til bruk for 
mottakelse av satellitt, terrestrisk eller 
kabeloverføringer; fjernsyn; LCD og flatskjermer, og 
plasmaskjermer; hjemmekinoanlegg for privat bruk; 
forsterkere; høyttalere; radioer; trådløse lyd og/eller 
audiovisuelle innretninger; portable trådløse lyd og 
/eller audiovisuelle innretninger; fjernkontroller; 
spillkontroller; trådløse spillkontroller; trådløse 
tastaturer; fjernsynsmottakere inneholdende dekodere; 
set-top bokser; digitale set-top bokser; høy definisjons 
set-top bokser; personlige videospillere; set-top bokser 
for dekoding og for mottakelse av satellitter og 
satellittsignaler, terrestriske- og kabelkringkastinger; 
apparater for dekoding av kodede signaler herunder 
set-top bokser for fjernsynsmottakelse; set-top boks 
apparater inneholdende dekoder og interaktiv 
seerguide; set-top boks apparater innholdende dekoder 
og opptaker for opptak av fjernsyns- og lydprogrammer; 
set-top boksapparater inneholdende dekoder og 
programmerbar opptaker for overføring av lagrede 
innspillinger for lagring og også for sletting av eldre 
innspillinger; satellittdisker, -tallerkener, og 
parabolantenner; lav-støy blokker; satellitt 
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måleinnretninger; dataprogramvare for data søking; 
kodete dataprogrammer, kodete dataprogrammer for 
datamaskiner og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner, PDAer; 
modem for telefoner og for radioer; 
fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder; set-
top bokser for dekoding og mottakelse av satellitt, 
terrestrisk kabel og digitale abonnementslinjer (DSL), 
internett eller andre elektroniske kringkastinger; 
apparater for dekoding av kodede signaler; innspilte 
fjernsyns- og radioprogrammer; innspilte programmer 
for kringkasting eller andre overføringer via fjernsyn, 
radio, mobiltelefoner, PDAer og via PCer; 
videoinnspillinger; multimedia apparater og - 
instrumenter; portable eller håndholdte computere; 
DVD-spillere; datamaskiner; computer hardware; 
computer hardware, apparater og instrumenter, alle for 
overføring, visning, mottakelse, lagring, og søking av 
elektronisk informasjon; dataprogramvare; 
dataspillprogrammer; elektroniske interaktive 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
software og telekommunikasjonsapparater for 
opprettelse og mulig-gjøring av forbindelse til og 
kommunikasjon med databaser og internett; 
dataprogramvare fremskaffet fra internett; utstyr for 
avbrytelse eller avslutning (terminering) av nettverk; 
fastlinje og/eller trådløse computernettverks rutere, 
modem, brannvegger og/eller -broer; computer 
software og dataprogrammer for fordeling til, og til bruk 
for, seere av digitale fjernsynskanaler for fremvisning 
og kjøp av varer og tjenester; dataspillprogramvare og 
dataoppgave- og konkurranseprogramvare; computerer 
og computervideospill og tilhørende quizer og 
spørreleker tilpasset for bruk sammen med 
fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videomonitorer eller med dataskjermer; 
dataprogrammer for interaktive fjernsyn og for 
interaktive spill og/eller konkurranser; elektroniske 
apparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere i 
forbindelse med spill; interaktive videospillinnretninger 
inneholdende computer hardware og software og 
tilbehør derfor, nemlig spillkonsoller, spillkontroller og 
dataprogramvare for betjening av spillkontroller; 
portable og/eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data og videospill; portable og/eller 
håndholdte elektroniske innretninger for mottakelse, 
spilling og overføring av musikk, lyder, bilder, tekst, 
signaler, informasjon og kode; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computervideospill 
programmer; videoskjermer; videoprojektorer; bånd, 
disketter og kabler, alle magnetiske; kassetter og 
patroner, alle tilpasset for bruk av forannevnte bånd; 
blanke og forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, 
bånd og patroner; CD-er; DVD-er; grammofonplater; 
laserlesbare plater for opptak av lyd og video; ROM 
patroner, CD ROM-er, kort og disketter, integrerte 
nettverkskort, minnebrikker, minnebærere, 
innspillingsmedier, alle forhåndsinnspilt med 
datavideospill og/eller konkurranser; kodede kort; radio 
og fjernsynssignalantenner; musikk, lyd, videoer, bilder, 
tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, ved online utlevering og 
ved hjelp av Internett og/eller "World Wide Web" eller 
andre kommunikasjonsnettverk; interaktive tone og 
/eller lydopptakere; musikk, video, tone og/eller 
lydopptak (nedlastbare) tilveiebrakt fra MP3 Internett 
websider; MP3 spillere; MP3 lesere og- opplesere; lyd- 
og/eller videofilm opptakere og/eller spillere; bærbare 
lyd og/eller videofilm dirigering, opptakere og/eller - 
spillere; telefonringetoner (nedlastbare); apparater og 
instrumenter for mottakelse av radio og 
fjernsynskringkasting herunder mottakelse av 
kabelsignaler, satellitt og digital kringkasting; smartkort; 
kredittkort; lojalitetskort; akustiske apparater eller 
instrumenter; adaptere; tekniske antenner; antenner; 
forsterkere; underholdningsapparater og instrumenter 
tilpasset til bruk med ekstern fremvisningsskjerm eller 
monitor; kommunikasjonsapparater og instrumenter; 
kodete og magnetiske bank- eller kredittkort; 

kinematografisk film; kinematografiske instrumenter og 
apparater; databærere; datalagringsapparater, utstyr 
og instrumenter; elektriske apparater og instrumenter 
for telekommunikasjon og/eller kommunikasjon, og/eller 
kringkasting, og/eller overføring, og/eller dekoding, 
og/eller bildebehandling og/eller lydvisuelt utstyr; 
elektroniske instrumenter og apparater for 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon, og/eller 
kringkasting, og/eller overføring, og/eller dekoding, 
og/eller lydvisuelt utstyr; filmreproduserende 
instrumenter og apparater; håndholdte elektriske 
telekommunikasjons-, og/eller kommunikasjons-, 
og/eller kringkastings-, og/eller overførings-, og/eller 
dekoding -, og/eller bildebehandling, og/eller lydvisuelle 
instrumenter og apparater; håndholdte elektroniske 
telekommunikasjons-, og/eller kommunikasjons-, 
og/eller kringkastings-, og/eller overføring, og/eller 
dekoding-, og/eller bildebehandling-, og/eller lydvisuelle 
instrumenter og apparater; interaktive spill for 
undervisning og/eller for underholdning til bruk sammen 
med fjernsynsmottakere og videoapparater, 
mobiltelefoner, film, telefonapparater og utstyr; deler og 
utstyr for alle forannevnte varer; solbriller; skinnetuier 
for mobiltelefoner; nedlastbart medieinnhold, herunder 
video og film, fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, 
bilder og ringetoner, tilveiebrakt ved eller gjennom 
internett, telefonlinjer, kabel, trådløs overføring, satellitt 
eller terrestriske kringkastingstjenester, alle 
forannevnte for det formål å fremme eller gjennomføre 
elektroniske salg; etuier, beholdere, beskyttende dekke 
og deler eller utstyr derfor, alt til bruk med eller for 
MP3-spillere; innretninger for lagring av musikk, media 
lagringsinnretninger og andre konsumerelektroniske 
innretninger; elektrisk og elektronisk utstyr samt 
datautstyr for maskineri til bruk i bevaring, 
konservering, utvikling og effektiv bruk av varme, lys og 
vann, inkludert termostatkontroller, solpaneler for 
produksjon og generering av elektrisitet, fotovoltaiske 
innretninger, solcelle turbiner og bevegelsessensorer 
og -detektorer; elektrisk og elektronisk utstyr for bruk i 
utvikling av solenergi; elektrisk, elektronisk og 
datautstyr til bruk i utvikling og generering av alternativ 
energi inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geometrisk og geotermisk kraft, solenergi, biomasse, 
og bioenergi; kontroll- og overvåkningsutstyr til bruk i 
utvikling av alternativ energi inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; automatiserte 
kontrollapparater for lokal styring av lys, varme og 
vannforsyninger; elektroniske publikasjoner 
(nedlastbare), inkludert elektroniske publikasjoner, 
magasiner og nyhetsbrev vedrørende beskyttelse av 
miljøet, energikonservering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter innen fornybar energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; apparater og 
instrumenter for lukkede nettverksfjernsyn og 
overvåkningssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåkning; apparater og 
instrumenter for hjemmesikkerhetsovervåkning og 
kontroll; hjemme og personlig sikkerhetsapparater; 
hjemme og personlige sikkerhetsutstyr; hjemme og 
personlig sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr; inkludert brannalarm og -detektorer 
og alarmutstyr, innbruddsalarmer og -utstyr og 
bevegelsesdetektorsutstyr; radio, telefonisk, fjernsyn og 
signal- og signaleringsapparater og instrumenter, 
kameraer, lyd- og videoovervåkning og opptak og lyd 
og videogjengivelsesapparater og instrumenter, alt for 
kontroll- og telemetriske formål for hjemme og 
personlig sikkerhet; lukkede nettverksfjernsyn [ CCTV]; 
monitorer, skjenner, kameraer; optiske linser; 
kamerainnfatninger; ferdigpakkede kameraer; infrarøde 
reflektorer og opplysere; videokassettopptakere [VCR]; 
software for systemkontroll; 
videoovervåkningskameraer; detektorer; 
adgangskontrollapparater; lesere og avlesere; 
magnetiske eller kodede adgangskontrollkort; 
overvåkningsapparater; elektroniske paneler for styring 
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og overvåkning av alarmer og alarmanlegg; 
alarmpaneler; glassknusingsdetektor; røykdetektorer; 
karbonmonoksid (kullos) detektorer; digitale 
lydopptakere; digitale videoopptakere, digitale 
lydservere; digitale videoservere; elektrisk 
kommunikasjonsutstyr; meldingsprogrammeringsutstyr; 
radiopaginerings- og pagineringsinnretninger og -utstyr; 
apparater og utstyr for elektroniske låser; 
livredningsapparater og livredningsutstyr; elektriske 
alarmer; elektrisk og elektronisk utstyr for åpning av 
dører; elektrisk og elektronisk utstyr for beskyttelse; 
innbruddsalarmer og anti-tyveri utstyr; apparater for 
påvisning av innbrudd eller inntrenging; utstyr for 
påvisning av bevegelse; elektriske og elektroniske 
kontrollapparater; elektroniske apparater for kontroll av 
maskindrift; fjernstyringsapparater for kontroll av 
maskindrift; dataapparater for kontroll av maskindrift; 
elektronisk nettverksutstyr; elektronisk 
kommunikasjonsutstyr; meldingsprogrammeringsutstyr; 
elektroniske låseapparater; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer; computer software, software for 
driftssystemer; utstyr, og hardware for overføring, 
mottakelse, synkronisering, skjermvisning, oppbakking, 
overvåkning, kontrollering, deling, koding, dekoding, 
kryptering, gi tilgang til, gi fjerntilgang til, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, flytting, fjerning, overføring, 
spredning, disseminering, lokalisering, organisering 
eller på annen på måte gjøre nytte av data, stemme, 
multimedia, lyd, visuelt materiale, musikk, fotografier, 
tegninger, bilder, audiovisuelt materiale, videoer, tekst, 
grafiske tegninger eller andre data, inkludert over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; computer software, 
software for driftssystemer; utstyr, innretninger, og 
hardware for synkronisering av data, filer, e-poster, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
fotografier, musikk, lyd, visuelt materiale, audiovisuelt 
materiale, video, tekst, grafiske tegninger, programmer 
og annen informasjon mellom datamaskiner og 
håndholdte eller andre innretninger, og vice versa; 
kommunikasjonsplattformer som muliggjør øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og vedvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte eller andre 
innretninger, og vice versa; multimedia kort, minnekort, 
flashkort for opptrening av minne og hukommelse, 
minnebrikker, datalagrings media utstyr, støpsler, 
innpluggingskort, magnetiske kort, SIM kort, 
telefonringekort, hodetelefoner, høretelefoner, bærbare 
og/eller håndholdte elektroniske innretninger for 
mottakelse, lagring, spill og overføring av data, 
stemmer, multimedia, lyd, visuelt materiale, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt materiale, 
video, tekst, grafiske tegninger eller andre data; online 
ordbøker, leksika, og referansetekster (nedlastbare), 
online publikasjoner, inkludert aviser, magasiner 
(periodiske), tegneserier, journaler (periodiske 
publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons- og 
undervisningsmateriale (nedlastbare); online oppslag, 
plakater, posters, fotografier, bilder, artikler, kvitteringer 
og billetter (nedlastbare), online elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; computer software for 
gjennomføring og prosessering av elektronisk betaling 
og overføring av obligasjoner og betalingsordrer til og 
fra andre; online og nedlastbar software for 
pålitelighetskontroll og for autentisering og 
individualisering; online konverteringssoftware og 
databaser, inkludert valutakonvertering og 
målkonvertering; computer software til bruk for 
overvåkning av online kommunikasjon og internett 
samtaler via samtalerom samt alarmering og formidling 
til tredjemann om dets innhold; computer software for 
overvåkning av barns bruk av datamaskiner og av 
Internett; computer software i tilknytning til online 
beskyttelse og sikkerhet; beskyttende klær for sykling; 
deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
satellittnavigasjonsutstyr [GPS] for sykler; globale 
posisjonsmålere til bruk sammen med sykler; 
datamaskiner til bruk sammen med sykler; ergometre; 
dataapparater for å styre og fjernstyre måleravlesning; 
distansemålere for bruk på sykkel (sykkelcomputere); 

distansemålere; kraft- og energimålere; fartsmålere; 
briller; sportsbriller; solskjermer; briller, skjermer, visir 
og likeartede produkter for beskyttelse av øyepartiet; 
solbriller; esker og etuier for oppbevaring av briller og 
beskyttelsesprodukter for øyne; briller, esker og etuier 
for solbriller; innfatninger for beskyttelsesprodukter og 
briller for øyne; linser for øyne, kontaktlinser; reimer og 
stropper for solbriller, beskyttelsesprodukter for øyne 
og for briller; hjelmer; sykkelhjelmer; krasj- og 
ulykkeshjelmer; beskyttende sportshjelmer; sportsposer 
og -bager for beskyttende hjelmer; sportsartikler 
utarbeidet for beskyttelsesformål; beskyttelses hansker; 
visir og masker; radioer; kommunikatorer; 
radioantenner; radiodeler; bærevesker for radioer; 
elektriske og elektroniske radioapparater; mobile 
radioer; beslag deler for radioer; radiomottakere og 
overførere; radiotransendere; radioer for kjøretøy; 
solenergidrevne radioer; deler og tilbehør for det 
forannevnte.  

  Klasse 16   Papir, papp og papirartikler; trykksaker; fotografier; 
klebemidler; materialer til bokbinding; publikasjoner, 
aviser, periodiske magasiner, tegneserier, journaler 
(publiseringer) og bøker; publiseringer inneholdende 
strategiveiledninger, brukermanualer, bøker og 
magasiner, alt innenfor området dataspill, science 
fiction, spill og underholdning; spørrebøker; 
shoppingguider med opplistinger av produkter for kjøp; 
salgsfremmende litteratur relatert til promosjon av salg 
via digitalt fjernsyn, Internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler; fotografier; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plakater og posters; postkort og 
gratulasjonskort; kalendere; dagbøker; kort og 
klistremerker for samling og oppbevaring i album; 
skriverrekvisita; linjaler; viskelær; skrivepapir; pakninger 
bestående av skrivesaker og skrivesett; kataloger; 
kvitteringer, alt for ferier og for reiser til eller fra 
bestemmelsessteder; selvklebende merker og labels; 
annonseringsmateriale; reklamemateriale; poser; 
kredittkort; instruksjonsmanualer; nyhetsbrev; penner; 
blyanter; skrivesaker; penn- og blyantholdere; 
programblad; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; brukerhåndbøker 
og manualer; alle forannevnte varer inkludert varer 
laget av resirkulerte og/eller ublekede materialer 
og/eller fra organisk materiale.  

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; elektroniske 
spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill, 
data eller videospill; videospillapparater; deler, utstyr, 
og tilbehør for de forannevnte varer; spillkort; kort-spill; 
spill som innbefatter gambling; 
underholdningsmaskiner; underholdningsapparater og 
instrumenter; interaktive utdannings- og 
underholdningsspill; beskyttelsesutstyr med innlagt 
padding for beskyttelse av kropp og lemmer under 
sykling; ansiktsmasker for beskyttelses under sykling; 
sykkelkofferter; beskyttelsesutstyr som del av 
sportsutstyr; stasjonære treningssykler; sykkelruller; 
ruller for stasjonære sykler; computerkontrollerte 
treningsapparater; deler og tilbehør til de forannevnte 
apparater.  

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
kontortjenester inkludert online lagring av filer, data, 
fotografier, dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, audio-
visuelle filer, visuelle filer, computerfiler, computer 
applikasjoner og informasjon for tredjemann, 
elektroniske datalagringstjenester for personlig- og 
forretningsmessigbruk, samt tjenester for elektronisk 
lagring og organisering av filer, bilder, musikk, audio, 
video, fotografier, tegninger, tekst, dokumenter og data, 
ikke inkludert tjenester vedrørende flytting av 
forretninger; PR tjenester; administrasjonstjenester for 
forretningsvirksomhet; bistand og ledelse av 
kundeforhold og relasjoner til kunder; organisering, drift 
og kontroll av salg og planer for salgsfremmende 
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insentiver; tilveiebringelse av produktinformasjon og 
rådgivning forbundet med mulige kjøpere av 
hjemmeunderholdningsutstyr, multimedia apparater og 
- instrumenter, fjernsyn og radio utstyr, audiovisuelt 
utstyr, set-top bokser, personlige videospillere, 
videospillere, dataspill programvare, computer 
hardware og periferiske innretninger; leie av 
annonseringsplass; fjernsynsreklame; forberedelse og 
presentasjon av audiovisuelle fremvisninger i 
reklameøyemed; spredning av annonseringsmateriale; 
annonsering- og reklamevirksomhet, nemlig 
kringkasting av stillestående bilder brukt for promosjon 
av fjernsynstjenester, og kringkasting av video, lyd og 
datasignaler brukt for fremelske av fjernsynstjenester; 
samling av bedriftsstatistisk materiale og kommersiell 
informasjon; lojalitetskorttjenester; markedsstudier; 
markedsføring av radioprogrammer, TV programmer, 
filmer, bevegelige filmer, forhåndsinnspilte 
videokassetter, audio- og visuelt materiale, 
forhåndsinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videodisketter; opptak og analysering 
av telefonsamtaler (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon og 
forretningsplanlegging; mottagelse og lagring av data 
for forretningsinformasjon; sammenligning av 
forretningsstatistikk og kommersiell informasjon, alt 
relatet til televisjon, radio, satellittsending og videospill; 
magasin- og avisannonser; oppstilling, for andre, av et 
utvalg av varer og tjenester, nemlig blekepreparater og 
andre preparater for vasking, rengjøring, polering, 
skuring, og for tøyvask, skjønnhetsprodukter, 
toalettartikler, personligpleie produkter, hårpreparater, 
sjampo, såper, eteriske oljer, hygieneartikler, 
kosmetikk, parfyme, talglys, stearinlys inkludert alle de 
forannevnte laget av ublekede og/eller organiske 
og/eller biologiske ingredienser, farmasøytiske og 
veterinære varer, industrielle oljer og fett, smøring, 
drivstoff (inkludert drivstoff for motorer) og belysning, 
tilsetningsstoffer for drivstoff og preparater for 
forsterkning av drivstoffmotorer, maskinverktøy, 
motorer og turbiner, kontrollpaneler for turbiner for 
kraftgenerering, maskiner til husholdningsbruk, 
bygninger, boligutbedringer og hagebruksvarer, utstyr 
til dekorering av boliger, maling, fernisser, lakker, 
håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, 
og for veiing og måling, radio, fjernsyn, lydinnspilling, 
lydreproduksjon, bilder eller audiovisuelt innhold, 
elektriske og elektroniske apparater for bruk i 
reproduksjon av satellitter, terrestrielt eller 
kabelfjernsyn, apparater for dekoding kodet signaler 
inkludert set-top- bokser for TV-mottak, set-top bok 
apparater inkludert en dekoder og en interaktiv visning 
guide, set- top-boks apparater inkludert en dekoder og 
en opptaker for opptak TV og lydprogrammer, set-top- 
boks apparater inkludert en dekoder og en opptaker for 
programmerbare overførbare programmert til å 
overførelagrede innspillinger og også til å slette eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøy blokker, 
satellittmålere, programvare til å aktivere søking av 
data og for koding av programmer for datamaskiner og 
databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDAer, telefon- og radiomodem, TV-
mottakere inkludert dekodere, set-top-bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt, terrestriel kabel og 
digitale abonnementslinjer (DSL), Internett eller andre 
elektroniske sendinger, apparater for dekoding av 
kodet signaler, opptak av TV og radioprogrammer, 
innspilte programmer for kringkasting eller andre 
overført på TV, radio, mobiltelefoner, PDAer, tablett 
datamaskiner og på PC, videoopptak, multimedia 
apparat og instrumenter, bærbare eller håndholdte 
datamaskiner, DVD spillerne, datamaskiner, 
maskinvare og eksterne enheter, maskinvare, 
apparater og instrumenter for overføring, visning, 
mottar, lagre og søke elektronisk informasjon, 
dataprogrammer, elektronisk dataspill, elektronisk 
interaktive spill, programvare, PC programvare og 

telekommunikasjon apparater aktivere tilkobling til 
databaser og Internett, programvare levert fra Internett, 
utstyr for nettverksoppsigelse, kablede og/eller trådløse 
datamaskin nettverksrutere, modemer, brannmurer 
og/eller broer, programvare og programmer for 
distribusjon og bruk av seere av en digital TV-kanal for 
visning og kjøp av varer og tjenester, dataspill 
programvare og quiz programvare, dataspill og/eller 
tester tilpasset for bruk med TV-mottakere og skjermer 
eller video skjermer eller med dataskjermer, 
programmer for interaktiv TV og interaktive spill og/eller 
tester, elektroniske apparater tilpasset for bruk med 
TV- mottakere for å spille spill, spillkonsoller, interaktive 
spill enheter består av maskinvare og programvare og 
tilbehør, nemlig spill konsoller, spillkontroller og 
programvare for å styre spillkontroller, bærbart og/eller 
håndholdt elektronisk utstyr for interaktive datamaskin- 
og videospill, bærbare og/eller håndholdte elektronisk 
enheter for mottak, spill og overføring av musikk, lyd, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og koder, bærbare 
trådløse enheter, virtuelle virkelighetssystemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, datavideospill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektør, kassetter, disketter og kabler, alle 
tilpasset for bruk med forannevnte bånd, blanke og 
forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, bånd og 
kassetter, CD-rom, DVD-plater, fonografiske plater, 
laserlesbare plater for opptak av lyd eller video, ROM 
patroner, CD- ROM og plater, integrert krets kort, 
minnebærere, opptaksmedia, alle forhåndsinnspilte 
med computer dataspill og/eller tester, kodet kort, radio 
og TV-signal antenner, musikk, lyd, videoer, bilder, 
tekst og informasjon fremskaffet via et 
telekommunikasjons nettverk, via on-line levering og 
via Internett og/eller på Internett eller andre 
kommunikasjonsnettverk, interaktive lyd og/eller lyd 
opptak, musikk, video, lyd og/eller audio opptak (lastet 
ned) fra MP3 nettsteder, MP3 spillere, MP3 lesere, lyd- 
og/eller videofil opptakere og/eller -spillere, bærbare 
og/eller videofilopptakere og/eller - spillere, 
videospillere, telefon ringetoner (nedlastbare), 
apparater og instrumenter for gjennomføring, bytting, 
transformering, samling, regulering eller kontroll av 
elektrisitet, apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV-sendinger inkludert mottak fra og via 
kabel, satellitt og digitale sendinger, smartkort, 
kredittkort, lojalitetskort, akustiske apparater eller 
instrumenter, adaptere, antenner, forsterkere, 
fornøyelsesapparater og -instrumenter tilpasset for bruk 
med en ekstern skjerm, kommunikasjonsapparater og 
instrumenter, kodet eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografiske instrumenter og apparater, 
databærere, datalagring, elektriske telekommunikasjon 
og/eller kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller 
overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling 
og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
elektronisk telekommunikasjon og/eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og/eller overføring og/eller 
dekoding og/eller bildebehandling og/eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, instrumenter og apparater 
for filminnspilling, håndholdte elektrisk 
telekommunikasjons- og/eller kommunikasjons- og/eller 
kringkastings- og/eller overførings- og/eller dekoding 
og/eller bildebehandlings- og/eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, håndholdte elektroniske 
telekommunikasjons- og/eller kommunikasjons- og/eller 
kringkastings- og/eller overførings- og/eller dekoding 
og/eller bildeprosessering og/eller lydvisuelle 
instrumenter og apparater, interaktive pedagogiske- 
eller underholdningsspill for bruk med TV-mottakere og 
videoapparater, mobiltelefoner, filmer, telefon apparater 
og utstyr, deler og tilbehør for alle de nevnte varer, 
solbriller, lærbeholdere for mobiltelefoner, produkter for 
elektronisk salg, nemlig nedlastbart medieinnhold, 
inkludert video og filmer, TV-programmer, dataspill, 
musikk, bilder og ringetoner fra Internett, telefonlinje, 
kabel, trådløs overføring, satellitt eller bakkenett-
tjenester, beskyttende trekk og beholdere og deler og 
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tilbehør derfor, alle for bruk med MP3-spillere, musikk 
lagringsenheter, media lagringsanordninger og andre 
elektroniske enheter, elektrisk, elektronisk og datautstyr 
utstyr for maskiner for bruk i bevaring, generering og 
effektiv bruk av varme, lys og vann, inkludert 
termostatiske kontroller, solpanel for 
elektrisitetsgenerering, fotovoltiske enheter, solceller, 
turbiner og bevegelsesdetektorer, elektrisk-, 
elektronisk- og datastyrt utstyr for bruk i generering av 
alternativ energi inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse, 
og biodrivstoff, kontroll og overvåkingsutstyr for bruk i 
generering av alternativ energi inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasseenergi og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbare), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
fornybar energiprosjekter, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse, 
og biodrivstoff, apparater og instrumenter for lukkede 
fjernsynskretser og overvåkingssystemer, apparater og 
instrumenter for personlig sikkerhet overvåking, 
apparater og instrumenter for sikring av hjemmet, 
overvåking og kontroll, personlige og hjemme-
sikkerhetsapparater, hjemme- og personlige 
sikkerhetsenheter, sikkerhetsalarmer for hjemme- og 
personlig bruk, elektronisk verneutstyr, inkludert 
brannvarslere og brannalarmutstyr, innbruddsalarmer 
og bevegelsessensorer, radio-, telefon- og TV-
overvåkning og signalapparater og instrumenter, 
kameraer, lyd- og videoovervåking, og lydopptak samt 
lyd og video reproduserbare apparater og instrumenter, 
for kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
sikkerhet, kameraovervåkingssystemer (CCTV), 
kameraer, optiske linser, pakkede kameraer, infrarød 
belysning, videoopptakere (videospillere), 
systemprogramvare for kontroll og overvåkning, video 
overvåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangsadministrasjon, lesere, magnetiske eller kodet 
kontrollkort, overvåkingsapparater, elektronisk paneler 
for alarmovervåkning og styring, alarmpaneler, 
detektorer dekket med knusbart glass, røykvarslere, 
karbonmonoksid detektorer, digitale lydopptakere, 
digitale video-opptakere, digitale lydservere, digitale 
videoservere, elektrisk utstyr, programmeringsutstyr, 
radio pagineringsutstyr, elektroniske låsesystemer, 
livreddende apparater og utstyr, elektrisk alarmer, 
elektroniske døråpnere, elektroniske apparater for 
kontroll av maskindrift, eksterne apparater for å 
kontrollere maskindrift, datamaskin apparat for å 
kontrollere driften av maskiner, elektronisk 
nettverksutstyr, elektronisk kommunikasjonsutstyr, 
enheter for meldingsprogrammering, computer 
software, operativsystem software og hardware for 
overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
sikkerhetskopiering, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang til, ekstern tilgang 
til, opprettelse, innsamling, lagring, sikring, overføring, 
spredning, gjenfinning, organisering eller ellers bruker 
data, stemme, multimedia, lyd, visuelle effekter, 
musikk, bilder, tegninger, audiovisuelle inntrykk, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globale 
kommunikasjonsnettverk, software, operativsystemer, 
enheter og maskinvare for å synkronisere data, filer, e-
post, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, visuelle og 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk, programmer 
og annen informasjon mellom datamaskiner og 
håndholdt enheter eller andre enheter, samt vice versa, 
kommunikasjonsplattformer for å aktivere øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og varig synkronisering av data 
mellom datamaskiner og håndholdte eller andre 
enheter, og omvendt, multimediekort, minnekort, flash 
minnekort, minnebrikker, datalagringsmedier, 
magnetiske kort, SIM-kort, telefonringekort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbart og/eller håndholdt 
elektronisk utstyr for mottak, lagring, spilling og 
overføring av data, stemme, multimedia, lyd, visuelle 

trykk, musikk, bilder, tegninger, bilder, video, tekst, 
grafikk eller andre data, elektroniske ordlister, leksika 
og referanse tekster (nedlastbare), elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner (tidsskrifter), 
tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjonsvideoer og undervisning 
materialer (nedlastbare), elektroniske plakater, 
fotografier, bilder, artikler, kuponger og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordlister, leksika og 
referanse tekster, programvare for elektronisk betaling 
og overføring av penger til og fra andre online og 
nedlastbare godkjenningsprogramvarer, online 
konverterings-software og databaser, inkludert 
valutakonvertering, programvare for å overvåke 
internettkommunikasjon og chatterom samtaler og 
varsling til tredjepart, programvare for å overvåke barns 
bruk av datamaskiner og internett, programvare for 
online-sikkerhet og beskyttelse , briller, kontaktlinser, 
landbruks- og hagebruksvarer, musikkinstrumenter, 
medisinsk utstyr, elektrisk og elektronisk utstyr inkludert 
utstyr som montert i hvitevarer, smykker klokker, ur, 
skrivesaker, apparat for å kontrollere temperatur, 
apparater for å kontrollere vannforsyning, apparater for 
kontrollerende belysning inkludert fjernkontroll av 
datamaskiner og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsformål, særlig lyspærer, apparater for 
vannbevaring og minimering av bruk, automatiserte 
kontrollapparater for lokale styring av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøy, kjøretøy for 
bevegelse på land, i luft eller vann, kjøretøy tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse, og biodrivstoff, papir, papp, trykksaker, 
publikasjoner, aviser, magasiner (tidsskrifter), 
tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner) og bøker, 
publikasjoner herunder inkludert strategiguider, 
brukermanualer, bøker og magasiner vedrørende 
dataspill, science fiction og spill og underholdning, quiz 
bøker, shoppinglister, reklamemateriale for salg av 
varer via digital-TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler, fotografier, 
instruksjonsvideoer og undervisningsmaterialer (ikke 
apparater), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skrivesaker, viskelær, 
skrivepapir, skrivesett, kataloger og kuponger for ferie 
og reise til og fra destinasjon, selvklebende 
klistremerker, reklamemateriell, reklame, poser, 
kredittkort, opplæring manualer, nyhetsbrev, penner, 
blyanter, skriveinstrumenter, kulepenn- og 
blyantholdere, programguider, brevpapir, 
brukerveiledninger eller manualer, papir, papp og varer 
laget av disse materialer, trykksaker, lim skrivepapir 
eller husholdningsvarer, materialer for kunstnere, 
plastmaterialer for emballasje, publikasjoner, 
magasiner, inkludert alle de nevnte laget av resirkulert 
og/eller ubleket materialer og/eller organisk materiale, 
isolasjonsmaterialer, spesielt for bevaring av varme i 
bolig- og forretningsbygg, skinn og imitasjoner av skinn, 
og varer laget av disse materialene og ikke inkludert i 
andre klasser, dyreskinn, pels, kofferter og reisevesker, 
paraplyer, parasoller og vandrestaver, pisker, seletøy, 
vesker, ryggsekker, skolesekker, strandbager, 
reisebager, reisekofferter, campingsekker, skipssekker, 
vesker for bobiler, pelskåper, halsbånd for dyr, dekken 
for dyr, esker og bokser av skinn eller bekledd med 
skinn, attachémapper, lommebøker, skoleransler, 
dokumentmapper, nøkkelskap, kortholdere, 
skulderreimer av lær, nettbager, parasoller, 
lommebøker, vesker, handlenett, brilleetuier, 
paraplytrekk, klær, sko, hodeplagg, undertøy, klær for 
menn, kvinner, barn og spedbarn, jeans, lange bukser, 
bukser, skjørt, shorts, jersey gensere, gensere, vester, 
kjoler, nattøy, kapper, overtrekksdresser, regntøy, 
skjerf, hatter, caper, votter, bobledresser, belter, kitler, 
badetøy, lekedresser, smekker, strømper, sokker, 
vannavstøtende klær, sko for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, sko, joggesko, sandaler, tøfler, støvler, 
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hodeplagg for menn, kvinner og barn, pannebånd, 
ørevarmere, drakter, bluser, jakker, slips, dresser, 
badedrakt, belter, skjørt, kjoler, jakker, smoking, 
pyjamas, kilter, halstørklær, sjal, støvler, tøfler og 
treningssko, blazere, pannebånd, svettebånd, overaller, 
treningsbukser, accessoirer for hår, belysning, 
kjøkkenutstyr, glasstøy, porselen, pyntegjenstander, 
møbler, kjøkken, sanitærutstyr, kunst, malerier, 
plakater, postkort, fotografier, husholdningsutstyr og 
kjøkkenutstyr, servise, bestikk, møbler, tepper, tekstiler, 
duker, sengetøy, syartikler, symaskiner og utstyr, leker, 
spill og leketøy, elektroniske spill, håndholdte enheter 
for elektroniske spill, datamaskin eller videospill, 
videospillapparater, spillkort, kortspill, sportsartikler 
som involverer gambling, fomøyelsesmaskiner, 
fomøyelsesapparater og -instrumenter, interaktive spill 
for underholdning og utdanning, spillkort, sportsutstyr, 
treningsutstyr, campingutstyr, utstyr til kjæledyr, mat og 
drikke for kjæledyr, apparater for bruk til avslapning, i 
kjøretøyer og deler derav, vemeklær for sykling, låser 
for sykler, sykkellykter, sykkelsko, sykkelklær, 
hodeplagg for sykling inkludert hjelmer, 
beskyttelsesklær for sykling, sykkelprodukter, herunder 
inkludert men ikke begrenset til sykler, sykkeldeler, 
hjelmer og vannflasker, skvettlapper, sykkelsadler, 
reparasjonsutstyr for sykling, inkludert 
reparasjonsutstyr for punkteringer, GPS systemer for 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, 
ergometersykler, computere for ekstern måleravlesning 
av avstand, hastighet og høyde, briller, sportsbriller, 
solskjermer, vemebriller, solbriller, brillehus, 
solbrillehus, brilleinnfatning, brilleglass, linser, solbrille- 
og brillesnor, hjelmer, beskyttelseshjelmer for sport, 
bager for beskyttelseshjelmer, sportsartikler for 
beskyttelsesformål, visirer, radioer, antenner for 
radioer, deler for radioer, kasser for radioer, 
elektroniske radioapparater, mobile radioer, radioutstyr, 
radiomottakere og sendere, radioer for kjøretøy, 
solcelledrevne radioer, deler og tilbehør for de ovenfor 
anførte varer, hjertemonitorer, pulsmålere for bruk 
under trening, deler og tilbehør til det forannevnte, 
stisykler, velodromsykler, MTB sykler racersykler, 
terrengsykler, cyclo-cross sykler, bmx-sykler, 
innendørssykler (stasjonære), deler og tilbehør for alle 
de nevnte varene, sykkelrammer, styre og 
styrestammer for sykler, styretape, håndtak for sykler, 
sadler, innlegg for sykkelseter, sykkel felger, sykkel 
tannhjul, sykkelgir, kjeder for sykler, sykkelklokker, 
kurver for sykler, bremser for sykler, eiker for sykler, 
klesbeskyttere for sykler, pedaler for sykler, sykkel 
pumper, hjul og dekk for sykler, slanger til sykler, 
skvettlapper for sykler, sykkel stativer (støtter), 
bagasjebrett for sykler, sykkelstabilisatorer, 
bagasjevesker for sykler, sykkelvesker for sykler, 
sykkelbærere og sykkelstativer, ekstra barneseter for 
sykler og deler og tilbehør derfor, trekk for sykler og 
sykkelsadler, retningsindikatorer og signalvarslere for 
sykler, fraktinstallasjoner for sykler for frakt av 
drikkevarer og mat, drikkeflasker, flaskeholdere til 
sykler, sykkelvesker, tå stropper og fotklips til bruk på 
sykler, krank for sykler, takstativ, takstativ for biler, 
takstativ for kjøretøy, deler og tilbehør for alle de 
ovennevnte, hortologiske og kronometriske 
instrumenter, klokker, ur, reimer for klokker, 
armbåndsur, esker for klokker og ur, klokker i form av 
kjeder, armbånd og fingerringer, elektriske klokker, 
mekanisk og automatiske klokker, bevegelsesklokker, 
deler til klokker og ur, sportsklokker, klokker for 
utendørs bruk, klokker for sportsbruk, klokker med 
integrert minnefunksjon, stoppeklokker og deler og 
tilbehør for alle de forannevnte, sportsklær, sportssko, 
hodeplagg for trening, caper, hatter, sportsuniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør for det forannevnte , 
valser for sykler, valser for stasjonære sykler, 
datastyrte treningsapparater, deler og tilbehør for det 
forannevnte, kjøtt, fisk, fjærfe og vilt, konservert, 
frosset, tørket og kokt frukt og grønnsaker, gelé, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og spiselig fett, melkeprodukter, smør, 

margarin og smørerstatninger, syltede agurker, 
spiselige nøtter og frø og produkter laget av 
forannevnte, skalldyr, snacks, ferdigretter og tilberedt 
kjøtt, supper, saus og forberedelser for å gjøre saus 
eller suppe, produkter laget av forannevnte varer, kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kunstig kaffe, mel 
og produkter laget av kom av fra mel, brød, bakverk og 
søtsaker, is, honning, sirup, gjær og bakepulver, salt, 
sennep, pepper, eddik, sauser (krydder), is, krydder, 
kjeks (ikke kjeks for dyr), kaker, pasta, pastaprodukter 
og nybakte kaker, sjokolade, sjokolade ikke-
medisinskes søtsaker, iskrem, vannis og frosne 
bakervarer, kaffe-erstatning, kaffe-essenser og kaffe-
ekstrakter, drikkevarer og preparater derav, puddinger, 
desserter, ferdigtilberedte måltider og snacks, 
produkter laget av de forannevnte varer, frisk frukt og 
grønnsaker, skalldyr, øl, mineral og karbonisert vann 
og andre alkoholfrie drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, 
sirup og andre preparater for å lage drikker, 
alkoholholdig drikke annet enn øl, energidrikker, alt 
forannevnte sammenstilt på en slik måte at kundene 
enkelt kan se og kjøpe disse varer inkludert via 
internett side, en interaktiv TV shopping-kanal, digitale 
TV- shopping kanaler, interaktive nettsider eller med 
interaktiv TV og/eller telekommunikasjon (inkludert 
stemme telefoni og/eller overføring av digital 
informasjon eller data) og/eller interaktive digitale 
medier; business kundeinformasjon og 
konsulenttjenester for reklame, reklame og 
markedsføring relatert til mottagelse av signaler via 
kringkastingssigsapparater og -instrumenter og deler 
og tilbehør derfor inkludert kabel, satellitt og bakkenett, 
analogt eller digitalt mottak; reklametjenester 
vedrørende livsstil samt for økologiske og miljømessige 
spørsmål; forretningsledelse og gjennomføring av 
fornybare energiprosjekter, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse, og biodrivstoff og prosjekter i forbindelse 
med andre fornybare energikilder; innsamling og 
behandling av operasjonelle data i forbindelse med 
fornybare energi-prosjekter, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, inkludert innsamling av 
statistikk knyttet til drift og produksjon; oppstilling, for 
andre, av et utvalg av varer som presentert av 
elektroniske butikker, slik at kundene enkelt kan se på 
og kjøpe aktuelle produkter elektronisk, herunder over 
et global kommunikasjonsnettverk; oppstilling, for 
andre, av et utvalg av tjenesteleverandører, slik at 
kundene enkelt kan vurdere tjenestene; elektronisk og 
online uthenting av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle bilder, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk, programmer og annen data eller 
informasjon; auksjonstjenester; fremskaffelse av online 
databaser med reklame inkludert personlige annonser, 
stillingsannonser og eiendomsmegling annonser; 
fremskaffelse og sammenligning av online finansielle 
tjenester; fremskaffelse av online prissammenlignings- 
tjenester, regneark, kalendere, presentasjoner og 
databasedrift tjenester; fremskaffelse av virtuell og 
online kontorpersonalet tjenester; on-line bestilling av 
gaveprodukter; informasjon og rådgivning knyttet til alle 
de nevnte tjenestene; forretningsinformasjon og 
rådgivning; informasjon vedrørende de forannevnte 
tjenester fremskaffet online fra en computer database 
eller via an hjelpelinje eller internett.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
forsikringsvirksomhet; fremskaffelse av garantier og 
utvidede garantier og tilknyttet assistanse hertil; 
fremskaffelse av garantier og utvidede garantier relatert 
til kringkasting og/eller telekommunikasjon og/eller 
telekommunikasjonsapparater og instrumenter og deler 
og tilbehør dertil inkludert kabel, satellitt, terrestriele, 
analogt eller digitalt mottagelsesutstyr; finansielle 
tjenester; finansiell finansiering; bank- og finansiell 
informasjon; finansielle tjenester fremskaffet via 
internett; formue- og fondsledelse; finansiell, kreditt-, 
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debet-, forhåndsbetalings-, elektroniske betalings-, 
kontantbehandlings-, låne- og finanstjenester; 
finansielle tjenester relatert til vedding, spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker virksomhet; kreditt-tjenester; 
kreditkorttjenester; fremskaffelse av finansiell 
informasjon relatert til vedding, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker virksomhet; ferie- og reisevouchere 
relatert til reise til og fra destinasjoner; fremskaffelse av 
vouchere; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsinvesteringer, eiendomsmegling; 
eiendomsfinansiering; eiendomsforvaltning, 
eiendomsadministrering, leasingtjenester vedrørende 
eiendom; eiendomstaksering og verdivurdering; 
ervervelse og salg av eiendom; informasjon og 
rådgivningstjenester vedrørende fast eiendom; 
fremskaffelse og sammenligninger av online finansielle 
tjenester; fremskaffelse av online forsikringstjenester, 
anbud og sammenligning av forsikringstilbud; 
fremskaffelse av online kreditt-rapporter; fremskaffelse 
av online, elektroniske kredittrapporter; fremskaffelse 
av online svindelbeskyttendetjenester; fremskaffelse av 
finansielle online tjenester for mulig-gjøring av bidrag til 
veldedige formål; online klarering og avstemming av 
økonomiske transaksjoner; online behandling og 
overføring av regninger og utbetalinger; informasjon, 
råd og assistanse vedrørende alle forannevnte 
tjenestene fremskaffet online fra en computer database 
eller via en hjelpelinje eller Internett.  

  Klasse 38   Telekommunikasjon inkludert videokonferanse og 
deling av filer, bilder, musikk, video, bilder, tegninger, 
audiovisuell, tekst, dokumenter og data, men unntatt 
tjenester relatert til telegrafisk kommunikasjon; mobil og 
fasttelefontjenester; kommunikasjonstjenester; satellitt-, 
mobil -og radiokommunikasjonstjenester; fjernsyns- og 
radiokringkasting; overføring og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og/eller 
overføring av radio og/eller TV- programmer og/eller 
filmer; satellitt-, DTT-, kabel-, DSL-, og 
bredbåndskringkasting eller overføring av lyd og/eller 
audiovisuell programmering; overføring av lyd, video 
og/eller audiovisuell programmering (på enhver måte); 
overføring av videofilmer; kringkasting og overføring av 
innhold, inkludert TV-programmer, filmer, sport, 
dokumentarer og underholdning til plattformer, inkludert 
TV, personlige datamaskiner, mobile enheter og 
tabletter; kringkasting og kommunikasjon ved hjelp av 
datamaskin; overføring av lyd, video og/eller 
audiovisuell programmering ved hjelp av Internett 
protokollen tjenester (IPTV), 
telekommunikasjonstjenester over internett herunder 
inkludert men ikke begrenset til tjenester relatert til 
stemmeprotokoller (VOIP); fremskaffelse av tilgang 
og/eller tilkobling til fast, flyttbart eller trådløst 
bredbåndsnettverk; overføring av tekst, meldinger, lyd 
og/eller bilder; telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lydvisuelt innhold; kommunikasjon av informasjon 
inkludert via websider), data via radio, 
telekommunikasjon og via satellitt; online styring og 
filtrering av elektronisk kommunikasjon; telefon, 
mobiltelefon, meldingstjenester, personsøkertjenester, 
samtaleoverføringer, og opplysningstjenester 
(nummeropplysning); personlige 
telefonnummertjenester; informasjonstjenester hentet 
ned fra kringkasting og TV skjermer; utlånstjenester av 
telekommunikasjons- og kommunikasjonsenheter og 
instrumenter ved sammenbrudd, tap eller tyveri; 
datastyrt overføring av meldinger og bilder; 
meldingstjenester, nemlig å sende, motta og 
videresende meldinger i form av tekst, lyd, grafikk eller 
video eller en kombinasjon av disse formatene; 
chattetjenester; tekstmeldingstjenester (SMS); 
multimediemeldingstjenester (MMS); enhetlig 
meldingstjenester; taleposttjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
fremskaffelse av tilgangstid til telekommunikasjon 
infrastruktur for andre operatører; fremskaffelse av 
tilgang til elektroniske møter, diskusjonsgrupper og 
chatterom; fremskaffelse av chatterom; utleie, leasing 

eller utlån av apparater, instrumenter, installasjoner 
eller komponenter til bruk til fremskaffelse av de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
konsulentvirksomhet knyttet til de forannevnte 
tjenester; kommunikasjonstjenester via satellitt, TV 
og/eller radio; nyhetsbyråtjenester; fremskaffelse av 
tilgang til nyheter, aktualitetsprogrammer og 
sportsinformasjon; utlån, utleie og leasing av 
kommunikasjonsapparater; elektroniske posttjenester; 
telekommunikasjonstjenester tilknyttet internett; 
telekommunikasjon og informasjon (inkludert 
websider); fremskaffelse av plasseringstjenester for 
telekommunikasjon og kommunikasjonsenheter og 
instrumenter; fremskaffelse av trådløse 
applikasjonsprogramtjenester inkludert de som må 
utnytte og bruke sikre kommunikasjonskanaler; levering 
av informasjon knyttet til eller for å identifisere 
telekommunikasjon og kommunikasjonsapparater og 
instrumenter; fremskaffelse av 
telekommunikasjonslinker til computer databaser og 
nettsteder på internett; telekommunikasjonstjenester 
dedikert til detaljhandel gjennom interaktiv 
kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester herunder telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og kringkasting og/eller overføring 
tjenester; interaktive tjenester for TV-seere inkludert 
tjenester for mobiltelefoner, PDAer, tabletter og PCer 
via telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og 
kringkasting og/eller overføringstjenester; 
kringkastingstjenester herunder interaktive tjenester 
med seerguider og intelligent automatiserte valg for 
programopptak; interaktive tjenester for TV- seere for 
tilrettelegging og automatisk opptak av programmer på 
grunnlag av kundens seervaner/preferanser, herunder 
både via telekommunikasjon og/eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og/eller overføringstjenester; 
fremskaffelse, for interaktive TV-seere (inkludert de 
som ser på mobiltelefoner, PDAer, tabletter eller PCer) 
tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og/eller 
audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe nettsteder 
eller nettportaler; kringkasting og overføring av 
interaktiv TV, interaktive spill, interaktive nyheter, 
interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video og telekommunikasjons tjenester 
for valgfrie sendetider (VoD tjenester); direkteavspilling 
av video på forespørsel og for streaming til seere; 
fremskaffelse av tilgangstid til filmer, videoer, sport, 
underholdning og TV- programmer til seere etter 
etterspørsel og etter behov; profesjonell rådgivning 
knyttet til kringkasting; fremskaffelse av tilgangstid til en 
database som lagrer informasjon om en rekke varer og 
tjenester; tilgangstjenester til Internett; klargjøre og 
fremskaffe forbindelser mellom websider og TV seere 
via en interaktiv TV portal; internett portaltjenester; 
Web portaltjenester; bredbåndstjenester; interaktive 
TV-portal tjenester for å gi tilgang til nettsteder for TV-
seere via deres egne fjernsynsmottakerutstyr inkludert 
digitalt TV- mottaker utstyr; fremskaffelse av tilgangstid 
til nettsteder for mobiltelefonbrukere; profesjonell 
rådgivning og informasjon og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; leasing av 
tilgangstid til en informasjonsdatabasen; 
telekommunikasjonsinformasjon; 
faktainformasjonstjenester knyttet til 
fjernsynskringkasting; audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; kommunikasjons- og 
datatjenester; kringkastingsdatatjenester; 
meldingsleveringstjenester; telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av radioprogrammer, TV-programmer, filmer og 
bevegelige filmer; telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lyd og/eller visuelt materiale og materiale fra 
forhåndinnspilte videokassetter; overføring av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, lyd og/eller visuelt 
materiale, forhåndinnspilte videokassetter, DVD- er 
eller forhåndinnspilte videoplater; utleie, leasing eller 
utlån av kommunikasjonsutstyr; meldingstjenester; 
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telefoniske tjenester eller telekommunikasjonstjenester; 
trådløse kommunikasjonstjenester; fremskaffelse av og 
levering av telekommunikasjonstjenester av 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TV-
programmer, dataspill, musikk, bilder og ringetoner fra 
Internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt- 
eller bakkenettkringkasting for elektronisk salg; 
organisering av anropsinformasjon; overvåkning og 
analysering av anropsinformasjon; screening tjenester 
av telekommunikasjonssamtaler; 
samtalevarslingstjenester; datatjenester for tilgang til et 
kommunikasjons- eller datamaskinnettverk; 
datatjenester for tilgang til underholdning, utdanning, 
informasjon og data via telefonlinjer, kabel, wire eller 
fiber, databaser eller datamaskinnettverk; datatjenester 
for tilgang til og for å hente ut informasjon, meldinger, 
tekst, lyd, bilder og data via en datamaskin eller et 
datanettverk; datatjenester for tilgang til og for å hente 
ut radio- og TV- programmer; synkronisering, 
overføring og videreføring av programmer, data, filer, e-
post, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, bilder, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon via 
telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering via 
telekommunikasjon, kommunikasjonsnettverk og 
datanettverk; eksterne datatilgangstjenester; e-post, e-
postmeldinger og varslingstjenester; online chatterom; 
fremskaffelse av online diskusjonsgrupper, 
oppslagstavler og chatterom; Internett portaltjenester; 
Web portaltjenester; online video på etterspørsel (VOD) 
eller nær på etterspørsel (NOD)telekommunikasjon 
og/eller kommunikasjon og kringkasting og/eller 
overføringstjenester; online 
telekommunikasjonstjenester for aktivering av tilgang til 
og uthenting av data, filer, e-post, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, 
visuelle, audiovisuell, video, tekst, grafikk, programmer 
og annen informasjon via en datamaskin eller 
datanettverk eller elektroniske enheter inkludert 
tjenester som levert over et global 
kommunikasjonsnettverk; online tjenester knyttet til 
kringkasting og podcasting inkludert tjenester som 
levert over et global kommunikasjonsnettverk; samtale 
mellom datamaskintjenester (peer-to-peer); 
fremskaffelse av interaktive avstemningstjenester 
herunder via telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjons- og kringkastingstjenester; 
fremskaffelse av online tjenester, over et globalt 
datanettverk av online elektroniske ordbøker, leksika 
og referansetekster, online publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner, tegneserier, tidsskrifter, bøker, 
brukermanualer, instruksjonsvideoer og 
undervisningsmateriale, online oppslagstavler, 
fotografier, bilder, artikler, kuponger og billetter; 
rådgivning eller fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; informasjon relatert til 
de forannevnte tjenester som tilbys online fra en 
datamaskindatabase eller via en hjelpelinje eller 
internett.  

  Klasse 41   Utdannelse og opplæring, underholdning, sportslige 
og kulturelle aktiviteter; fremskaffelse og produksjon av 
lydvisuelt innhold relatert til underholdning, utdannelse, 
trening, sport og kultur, samt opplæringstjenester via 
radio, TV, telefoni, Internett og online databaser; utleie, 
leasing og utlån av kinofilmer, videoer, DVD-er, 
høreinnspillinger, lydopptaksapparat, idrettsapparater, 
TV- apparater og videospillere, DVD-opptakere og 
radio opptakere; produksjon av filmer for TV og kino; 
fremskaffelse av online ikke-nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; publisering av magasiner, bøker, tekster 
og trykksaker; online publisering av elektroniske bøker 
eller journaler; levering av elektroniske publikasjoner; 
online ordbøker og leksika referanse tekster; levering 
av elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, 
magasiner, tegneserier, tidsskrifter, bøker, 
brukermanualer, instruksjonsvideoer og 
undervisningsmateriale; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, billetter; fremskaffelse og utleie av 

studioer for opptak, produksjon og innspilling; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser, 
billettkontortjenester, produksjon og visning av 
programmer for TV, Internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler; tjenester vedrørende 
gjennomføring av interaktive visninger av 
fjernsynsprogrammer; billettreservasjonstjenester 
knyttet til underholdning; tjenester vedrørende 
produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer, interaktiv TV, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
tjenester vedrørende spørrekonkurranser, 
studiounderholdning med og uten publikumsdeltakelse; 
tjenester vedrørende interaktive fjernsynsprogram 
inneholdende et utvalg av tjenester for seere; 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturelle aktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, sportslige og kulturelle 
tjenester for TV- seere; fremskaffelse av fjernsynsguide 
tjenester tilrettelagt for opptak og faste sendinger samt 
for leie av programmer og filmer; fremskaffelse av 
opptakstjenester med bakgrunn av seerens preferanser 
for fjernsynsprogrammer og filmer; video on demand 
tjenester; spill og gambling tjenester; spilltjenester 
gjennomført på kreditt, herunder spill-, gambling-, 
lotteri- eller bokmakertjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill-, gambling-
, lotteri- eller bokmakertjenester levert ved hjelp av 
internett, eller via et globalt datanett, eller online fra en 
datamaskin nettverksdatabase, eller via telefoni 
inkludert mobiltelefoner, eller via en TV-kanal inkludert 
en TV-kanal distribuert via satellitt, kabel eller 
kabelfjernsynssendinger; gjennomføring av 
konkurranser for videospill-spillere og dataspill-spillere; 
tjenester vedrørende betale for å spille spill tjenester; 
node til node interaktive spill og spilltjenester; 
interaktive pokerspill og gaming inkludert singel- og 
multiplayer spillformater; presentasjon og produksjon 
av pokerkonkurranser, turneringer, og spill; online 
pedagogiske eller underholdningsspill; elektroniske 
publiseringstjenester; tjenester vedrørende videotaping 
og filming; informasjon og rådgivning knyttet til 
forannevnte tjenester; tjenester vedrørende informasjon 
via fjernsynsprogrammer, herunder nyheter, 
aktualitetsprogrammer, sportssendinger og 
pedagogiske informasjonssendinger; informasjon og 
rådgivning knyttet til TV og radio-programmer, 
utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport; 
informasjon og rådgivning knyttet til TV og radio-
programmer, utdanning, rekreasjon, underholdning, 
musikk og sport, som tilbys online fira en datamaskin 
database eller Internett eller mobiltelefoner; 
faktainformasjonstjenester knyttet til TV- og 
radioprogrammer, nyheter og sport; 
instruksjonstjenester; opplæringstjenester; 
fritidstjenester; rådgivning knyttet til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposier og 
workshops; arrangering av utstillinger eller festivaler; 
reservasjonstjenester; kinotjenester; 
kinostudiotjenester; distribusjon av radioprogrammer, 
TV- programmer, filmer, forhåndsinnspilte 
videokassetter, lyd og/eller visuelle materiale, 
videokassetter, DVD-er eller innspilte videoplater; 
produksjon av radioprogrammer, TV- programmer, 
filmer, filmer, forhåndsinnspilte videokassetter, lyd 
og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte 
videokassetter, DVD-er eller forhåndsinnspilte 
videoplater; redigering av radio, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, lyd og/eller visuelt 
materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVD-er 
eller forhåndsinnspilte videoer, forhåndsinnspilte 
videokassetter, DVD- er, lydopptak, 
lydopptaksapparater, treningsapparater, 
fjernsynsapparater og videoopptakere, DVD opptakere 
og radiomottakere; produksjon av filmer for fjernsyn og 
kino; fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner 
(ikke nedlastbare); publisering av magasiner, bøker, 
tekster og trykte medier; publisering av elektroniske 
bøker eller online journaler; fremskaffelse av 
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elektroniske publikasjoner; online dagbøker, 
oppslagsverk og referansetekster; fremskaffelse av 
online publikasjoner, inkludert aviser, magasiner 
(tidsskrifter), komiblader, journaler, bøker, 
brukermanualer, instruksjons- og opplæringsmateriale; 
online postere, fotografier, bilder, artikler, billetter; 
fremskaffelse av studiofasiliteter for opptak; utleie av 
opptaksstudioer; produksjon av liveshow; organisering 
av sportsaktiviteter og konkurranser, postbokstjenester; 
produksjon og presentasjon av programmer overført via 
televisjon, internett eller ander 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføring av 
interaktive sendinger; billettreservasjonstjenester 
relatert til underholdning; produksjon, presentasjon og 
distribusjon av radio og fjernsynsprogram, interaktivt 
fjernsyn, interaktive spill, interaktiv underholdning og 
interaktive konkurranser; produksjon, presentasjon og 
fremskaffelse av konkurranser, turneringer, spill, quiz, 
studiounderholdning og eventer med deltagende 
publikum; fremskaffelse av et utvalg interaktive 
fjernsynsprogrammer for seere; fremskaffelse og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturelle aktiviteter og sport for fjernsynsseere; 
interaktiv underholdning, utdannelse, sport og kulturelle 
tjenester for fjernsynsseere; seerguide tjenester; 
seerguide tjenester for programmer i opptak samt 
direktesendt fjernsyn; opptakstjenester relatert til 
fjernsynsernes personlige preferanser; video on 
demand tjenester vedrørende underholdning, 
utdannelse, sport og kultur; fremskaffelse av filmer, 
videoer og fjernsynsprogrammer til seere av video on 
demand og near video on demand; vedding-, spill- og 
gambling - tjenester; vedding-, spill-, gambling-, lotteri- 
eller bookmaker -virksomhet ved bruk av kreditt; 
vedding-, spill-, gambling-, lotteri- eller bookmaker - 
virksomhet ved bruk av kredittkort; organisering og 
fremskaffelse av lotterier; elektronisk vedding, spilling, 
gambling, lotteri eller bookmakertjenester fremskaffet 
via internett eller via et globalt computer nettverk, eller 
online fra en computer nettverksdatabase, eller via 
telefoni inkludert til mobiltelefoner, eller via en 
fjernsynskanal inkludert en fjernsynskanal distribuert 
via satellitt, territorial- eller kabelfjernsyn kringkasting; 
arrangering og fremskaffelse av konkurranser for video-
og computerspill deltakere; betal for å spille tjenester; 
data til data interaktive spill og spilltjenester; interaktive 
pokerspill og gaming inkludert singel- og 
multispillertjenester; presentasjon og produksjon av 
pokertumeringer; utleie av online spill for utdannelse 
eller underholdning; elektroniske publiseringstjenester; 
videoopptak- og filmtjenester; informasjon og 
rådgivningstjenester relater til de forannevnte tjenester; 
fremskaffelse av nyheter, aktualitetsprogrammer og 
sportsinformasjon; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til fjernsyns og 
radioprogrammer for utdannelse, avslapping, 
underholdning, musikk og sport; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til fjernsyns- og 
radioprogrammer for utdannelse, avslapping, 
underholdning, musikk og sport fremskaffet online fra 
en computer database eller internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjon relatert til fjernsyns- og 
radioprogrammer, nyheter og sport; 
instruksjonstjenester; opplæringstjenester; 
rådgivningstjenester relatert til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposium 
eller workshops; arrangering av exhibitions eller 
festivaler; booking-agent tjenester; kinotjenester; 
filmstudiotjenester; distribusjon av radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, film, forhåndinnspilte 
videokassetter, audio og/eller visuelt materiale, 
forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videokassetter; produksjon av 
radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, audio og/eller visuelt 
materiale, DVD-er, forhåndinnspilte videdisketter; 
redigering av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, 
filmer, forhåndsinnspilte videokassetter, audio og/eller 
visuelt materiale forhåndinnspilte videodisketter; utleie, 

leasing eller utlån av radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, film, forhåndinnspilte 
videokassetter, audio og/eller visuelt materiale, 
forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videokassetter; fremstilling av 
radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, film, 
forhåndinnspilte videokassetter, audio og/eller visuelt 
materiale, forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videokassetter for underholdning, 
utdannelse, sport eller kulturelle formål; 
underholdningsparktjenester og temaparker med tema 
fra filmer, radio eller fjernsynsproduksjon; organisering 
og drift av fornøyelsesparker og temaparker; 
organisering av underholdning; forberedelse og 
produksjon av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, 
filmer, forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er, audio 
og/eller visuelt materiale, forhåndinnspilte 
videokassetter, forhåndinnspilte videodisketter eller 
bevegelige bilder for distribusjon for overføring eller 
kringkasting på alle måter; fremskaffelse av 
radioprogrammer, televisjonsprogrammer, filmer, audio 
og/eller visuelt materiale eller online bevegelige bilder 
(ikke nedlastbare); publisering av trykt media og 
opptak; digitale bildetjenester; dubbing; 
videokassettredigering; underholdning; filmproduksjon; 
utleie av filmer; filmstudiotjenester; fremskaffelse av 
teaterfasiliteter; produksjon av show; 
videofilmproduksjon; utleie av lydutstyr; utleie av 
lyskastere og apparater for bruk på teater eller i 
filmstudio; utleie av filmprojektorer og tilbehør; utleie av 
radioutstyr; utleie av fjernsyn og fjernsynsutstyr; utleie 
av sportsutstyr; utleie av videokameraer; utleie av 
videokassetter; utleie av videoopptakere; 
teaterproduksjonstjenester; organisering eller 
vertskapstjenester ved prisutdelinger; presentasjon av 
filmer; produksjon av spesialeffekter; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportsarrangementer, utdannelse-, politiske- og 
kulturelle eventer; produksjon av kunst for 
animasjonsfilmer; tjenester vedrørende 
opptaksstudioer; fremskaffelse av video- og 
audioinnhold for salg og utleie, hvor forbrukeren har 
mulighet til single eller multiple visninger av 
medieinnhold via enhver form for avspillingsutstyr, alt 
forannevnte relatert til underholdning, utdannelse, sport 
og kultur; utdannelse og fremskaffelse av opplæring i 
forbindelse med miljøarbeid, energibesparelse, økologi 
og dyrevelferd; utdannelse og opplæring i forbindelse 
med alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
hydroelektriskkraft, tidevannskraft, geotermiskkraft, 
solcellekraft, biomasse og bioenergi; publisering av 
instruksjonsmateriale og promoteringsmateriale relatert 
til miljøbeskyttelse, energikonservering, økologi og 
dyrevelferd; arrangering og gjennomføring av 
seminarer og workshops (trening); etablering av 
treningsprogrammer og opplæringsmanualer; 
organisering og gjennomføring av sikkerhetskurs og 
utdannelseskurs; online nyhetsreportasje tjenester; 
online fremskaffelse av informasjon / generell leksika 
vitenskap relatert til underholdning, utdannelse, trening, 
sport, kultur, nyheter, aktuelle nyheter, satellitt, 
televisjon og radioprogrammer, musikk, film, bøker og 
andre trykte medier, videospill, computerspill, 
underholdningsmaskiner, underholdningssentre eller 
underholdningsparker; online oversettelsestjenester; 
online bibliotektjenester inkludert lån og utveksling av 
bøker og andre publikasjoner og fotografier; 
fremskaffelse av online klasser, seminarer, workshops, 
utstillinger og fremvisninger; leasing booking og 
fremskaffelse av dykkerutstyr; online kortspill; 
organisering av camping i forbindelse med 
sportsarrangement og ferier; fremskaffelse av 
ringetoner for telefoner; sykling som en sport, 
fremskaffelse av profesjonelle sykkeltjenester; 
organisering av sykkelevents; utleie, leasing og utlån 
av datarom; høydefinisjonsstudioer, 
redigeringsstudioer, kommenteringsstudioer og 
filmstudioer; konsultasjoner, informasjons- og 
rådgivningstjenester relatet til de forannevnte tjenester; 
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rådgivning eller fremskaffelse av informasjon relatet til 
de forannevnte tjenester; informasjon relatert til de 
forannevnte tjenester fremskaffet online fra en 
computer database eller internett.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design relatert dertil; industrielle analyser og 
forskningstjenester; design og utvikling av computer 
hardware og software, inkludert online tekniske 
lagringsfasiliteter, online tekniske backup tjenester og 
online tekniske backup fasiliteter, software som en 
tjeneste [saas] tjenester, og elektroniske vertstjenester 
for og av filer, data, fotografier, grafikk, dokumenter, 
videoer, bilder, lydfiler, audiovisuelle filer, bildefiler, 
datafiler, dataprogrammer, informasjon for andre og 
videokonferansetjenester, men unntatt utførelse av 
kjemiske analyser; design, tegning og forhåndsbestilt 
skrivearbeid for sammenstillingen av websider på 
internett; vertstjenester for websider; opprettelse og 
vedlikehold av websider; datatjenester for interaktiv 
kommunikasjon og kringkasting; installasjon, utleie og 
vedlikehold av programvare; computertjenester knyttet 
til underholdning, utdanning, uthenting av informasjon 
og data via telefonlinjer, kabel, wire eller fiber, 
databaser eller computer nettverk; computer tjenester 
vedrørende uthenting av informasjon, meldinger, 
tekstlyd, bilder og data via et datanettverk, 
datatjenester knyttet til radio og fjernsynsprogrammer, 
datatjenester; vedlikehold og reparasjon av interaktive 
videospill enheter bestående av programvare og 
tilbehør, nemlig programvare for styring av 
spillkontroller; hjemmedatamaskintjenester nemlig 
rådgivning, installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
software, oppdatering av programvare og computer 
support- tjenester; datatjenester, nemlig organisering 
av infrastruktur for å muliggjøre tilgang til internett-
tjenester via fjernsyn for TV- abonnenter; rådgivning 
vedrørende utvikling av datasystemer; 
rådgivningstjenester knyttet til computerbaserte 
informasjonssystemer; elektronisk og online 
lagringstjenester; datalagringstjenester (annet enn 
fysisk lagring) datastyrte lagringstjenester; 
rådgivningstjenester vedrørende software eller 
hardware; design, installasjon, vedlikehold eller 
oppdatering av programvare; design av computer 
hardware; designtjenester; design av elektriske eller 
elektroniske systemer; design av illustrasjoner for 
animerte filmer; overvåkning og analysering av 
anropsinformasjon; computer programmeringstjenester; 
lukkede internettplattformtjenester; drift av 
søkemotorer; utleie eller leasing av computer hardware 
eller software; testing, forskning, vurdering, rådgivning 
eller fremskaffelse av informasjon i forbindelse med det 
foregående; datatjenester for online shopping; 
datamaskintjenester knyttet til behandling av 
bestillinger og utbetalinger; fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning med hensyn på miljøvern, 
energiøkonomisering og alternative energikilder, 
økologi så vel som gjennomføring av forskning og 
opptegning av ekspertrapporter vedrørende 
forannevnte områder; forskning og utvikling på varig 
bruk av natur og miljø; teknisk assistanse vedrørende 
miljøvern, energiøkonomisering og alternative 
energikilder, økologi og dyrevelferd og igangsetting av 
prosjekter i forbindelse med forannevnte; utvikling og 
testing av fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff og komponenter derav; 
utførelse av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energiøkonomisering og alternative energikilder, 
økologi og dyrevelferd; levering av ikke-nedlastbar 
programvare for overføring, mottak, synkronisering, 
fremvisning, sikkerhetskopiering, overvåking, kontroll, 
deling, koding, dekoding, kryptering, gi tilgang til, gi 
ekstern tilgang til, oppretting, innsamling, lagring, 
sikring, fjerning, overføring, spre, gjenfinning, 
lokalisering, organisering eller ellers bruk av data, 
stemme, multimedia, lyd, visuelle, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, video, tekster, grafikk eller annen 
data, inkludert over et global kommunikasjonsnettverk; 

fremskaffelse og tilbydelse av databaserte tjenester 
over et datanettverk; teknisk rådgivningstjenester 
inkludert tjenester som tilbys via en hjelpelinje; 
fremskaffelse og levering av oppdatert elektronisk 
programvare; online værvarsling; levering av online 
kart; levering av tilpassede websider inneholdende 
brukerdefinert informasjon, søkemotorer og lenker til 
andre nettsteder; online skanning, oppdagelser, 
karantene setting og eliminering av virus, ormer, 
trojanere, spionvare, malware, og uautorisert data og 
programmer på computere og elektroniske enheter; 
online styring og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online vertstjenester som tillater 
brukere å publisere og dele data online; levering av 
interaktive kalendere fra en datamaskin database eller 
via internett; fremskaffelse av online 
nettsikkerhetstjenester innenfor områdene miljøvern, 
energiøkonomisering, økologi, alternative energikilder, 
inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse, og biodrivstoff; 
eksterne sikkerhetskopieringstjenester for 
datamaskindata inkludert tjenester fremskaffet over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; 
konsultasjonsvirksomhet, informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til alle de nevnte 
tjenestene; informasjon relatert til de nevnte tjenestene 
fremskaffet online fra en datamaskin database eller via 
en hjelpelinje eller internett.  

  Klasse 45   Juridiske tjenester, sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og personer; personlige og sosiale 
tjenester utført av andre for å møte enkeltpersoners 
behov; lisensiering av radioprogrammer, TV- 
programmer, filmer, spillefilmer, forhåndinnspilte 
videokassetter, lyd og/eller visuelt materiale, 
forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videoplater; rådgivningstjenester 
vedrørende immaterielle rettigheter eller lisensiering 
og/eller beskyttelse av industriell eiendom; lisensiering 
av computer programvare; utnyttelse av opphavsrettslig 
beskyttet materiale; utnyttelse av rettigheter til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, forhåndinnspilte 
videokassetter, forhåndinnspilte videoplater eller filmer; 
utnyttelse av immaterielle eller industrielle rettigheter; 
tjenester vedrørende spørsmål om 
lisensieringsrettigheter; lisensieringstjenester; styring 
av immaterielle rettigheter eller industrielle rettigheter; 
juridiske tjenester for utnyttelse, bruk og rettigheter til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, forhåndinnspilte 
videoplater eller filmer; juridiske tjenester vedrørende 
utnyttelse av immaterielle rettigheter eller industrielle 
rettigheter; tjenester vedrørende beskyttelse av 
copyright; levering av horoskop; 
eiendomsmeglingslisensiering; lobbyvirksomhet for 
politiske formål, inkludert politisk press vedrørende 
miljøvern, energiøkonomisering og alternative 
energikilder, økologi og dyrevelferd; fremskaffelse av 
hjemme- og personlige sikkerhetsalarmer; hjemme- og 
personlige overvåkings- og alarmsikkerhetstjenester; 
tyveri -og innbruddsalarm tjenester; brannalarm- og 
beskyttelsestjenester; tjenester vedrørende 
sikkerhetsvurderinger knyttet til personsikkerhet og 
sikkerhet rundt installasjoner innenfor landegrensene; 
datastyrte sikkerhetstjenester knyttet til personsikkerhet 
og sikkerhet rundt installasjoner innenfor 
landegrensene; overvåking av personlige sikkerhets- 
og kontrollsikkerhetsapparater; rådgivningstjenester 
knyttet til sikkerhet; utleie av sikkerhetsapparat; utleie 
av sikkerhets- og overvåkingsapparater; elektroniske 
beskyttelsestjenester for sentrale bygg, kontorer og 
installasjoner; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og oversvømmelsesalarmer; 
overvåkningstjenester av og for sikkerhets- og 
brannsystemer; nettovervåkning for brannsikkerhet og 
generellsikkerhet; sikkerhetstjenester vedrørende 
beskyttelse mot branner og innbrudd; online 
fremskaffelse av informasjon og generell leksika 
kunnskap om sikkerhet, sikkerhetssystemer, 
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personligsikkerhet, bedriftssikkerhet, 
husholdningssikkerhet; online dating, vennskaps-, bli 
kjent-, og sosiale nettverkstjenester; levering av 
horoskop online; fremskaffelse av tjenester vedrørende 
beskyttelse mot elektronisk svindel; fremskaffelse av 
online tjenester for personlig livsstil, emosjonell tilstand 
og helse, og fitness, samt programmer relatert til 
elektronisk sporing av forannevnte følelser, trening og 
tilstand, og belønninger og insentiv programmer knyttet 
til det samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energiøkonomisering og alternative energikilder, 
økologi og dyrevelferd og påvirkere av slike prosjekter; 
informasjons- og rådgivende tjenester relatert til 
forannevnte; informasjon relatet til de forannevnte 
tjenester fremskaffet online fra en computer database 
eller via en hjelpelinje eller internett. 
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  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; herunder datalagrings 
apparater og instrumenter; software og datalagrings 
software, og software for videokonferanser, ikke 
inkluder bilbatterier; radio, televisjon, lydopptak, 
lydgjengivelse, telekommunikasjon og apparater og 
instrumenter for opplæring og trening; apparater for 
opptak av fjernsynsprogrammer; apparater for 
gjengivelse av lyd, bilder eller audiovisuelt innhold; 
elektriske og elektroniske apparater til bruk for 
mottakelse av satellitt, terrestrisk eller 
kabeloverføringer; fjernsyn; LCD og flatskjermer, og 
plasmaskjermer; hjemmekinoanlegg for privat bruk; 
forsterkere; høyttalere; radioer; trådløse lyd og/eller 
audiovisuelle innretninger; portable trådløse lyd og 
/eller audiovisuelle innretninger; fjernkontroller; 
spillkontroller; trådløse spillkontroller; trådløse 
tastaturer; fjernsynsmottakere inneholdende dekodere; 
set-top bokser; digitale set-top bokser; høy definisjons 
set-top bokser; personlige videospillere; set-top bokser 
for dekoding og for mottakelse av satellitter og 
satellittsignaler, terrestriske- og kabelkringkastinger; 
apparater for dekoding av kodede signaler herunder 

set-top bokser for fjernsynsmottakelse; set-top boks 
apparater inneholdende dekoder og interaktiv 
seerguide; set-top boks apparater innholdende dekoder 
og opptaker for opptak av fjernsyns- og lydprogrammer; 
set-top boksapparater inneholdende dekoder og 
programmerbar opptaker for overføring av lagrede 
innspillinger for lagring og også for sletting av eldre 
innspillinger; satellittdisker, -tallerkener, og 
parabolantenner; lav-støy blokker; satellitt 
måleinnretninger; dataprogramvare for data søking; 
kodete dataprogrammer, kodete dataprogrammer for 
datamaskiner og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner, PDAer; 
modem for telefoner og for radioer; 
fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder; set-
top bokser for dekoding og mottakelse av satellitt, 
terrestrisk kabel og digitale abonnementslinjer (DSL), 
internett eller andre elektroniske kringkastinger; 
apparater for dekoding av kodede signaler; innspilte 
fjernsyns- og radioprogrammer; innspilte programmer 
for kringkasting eller andre overføringer via fjernsyn, 
radio, mobiltelefoner, PDAer og via PCer; 
videoinnspillinger; multimedia apparater og - 
instrumenter; portable eller håndholdte computere; 
DVD-spillere; datamaskiner; computer hardware; 
computer hardware, apparater og instrumenter, alle for 
overføring, visning, mottakelse, lagring, og søking av 
elektronisk informasjon; dataprogramvare; 
dataspillprogrammer; elektroniske interaktive 
dataspillprogrammer; computer software; computer 
software og telekommunikasjonsapparater for 
opprettelse og mulig-gjøring av forbindelse til og 
kommunikasjon med databaser og internett; 
dataprogramvare fremskaffet fra internett; utstyr for 
avbrytelse eller avslutning (terminering) av nettverk; 
fastlinje og/eller trådløse computernettverks rutere, 
modem, brannvegger og/eller -broer; computer 
software og dataprogrammer for fordeling til, og til bruk 
for, seere av digitale fjernsynskanaler for fremvisning 
og kjøp av varer og tjenester; dataspillprogramvare og 
dataoppgave- og konkurranseprogramvare; computerer 
og computervideospill og tilhørende quizer og 
spørreleker tilpasset for bruk sammen med 
fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videomonitorer eller med dataskjermer; 
dataprogrammer for interaktive fjernsyn og for 
interaktive spill og/eller konkurranser; elektroniske 
apparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere i 
forbindelse med spill; interaktive videospillinnretninger 
inneholdende computer hardware og software og 
tilbehør derfor, nemlig spillkonsoller, spillkontroller og 
dataprogramvare for betjening av spillkontroller; 
portable og/eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data og videospill; portable og/eller 
håndholdte elektroniske innretninger for mottakelse, 
spilling og overføring av musikk, lyder, bilder, tekst, 
signaler, informasjon og kode; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computervideospill 
programmer; videoskjermer; videoprojektorer; bånd, 
disketter og kabler, alle magnetiske; kassetter og 
patroner, alle tilpasset for bruk av forannevnte bånd; 
blanke og forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, 
bånd og patroner; CD-er; DVD-er; grammofonplater; 
laserlesbare plater for opptak av lyd og video; ROM 
patroner, CD ROM-er, kort og disketter, integrerte 
nettverkskort, minnebrikker, minnebærere, 
innspillingsmedier, alle forhåndsinnspilt med 
datavideospill og/eller konkurranser; kodede kort; radio 
og fjernsynssignalantenner; musikk, lyd, videoer, bilder, 
tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, ved online utlevering og 
ved hjelp av Internett og/eller "World Wide Web" eller 
andre kommunikasjonsnettverk; interaktive tone og 
/eller lydopptakere; musikk, video, tone og/eller 
lydopptak (nedlastbare) tilveiebrakt fra MP3 Internett 
websider; MP3 spillere; MP3 lesere og- opplesere; lyd- 
og/eller videofilm opptakere og/eller spillere; bærbare 
lyd og/eller videofilm dirigering, opptakere og/eller - 
spillere; telefonringetoner (nedlastbare); apparater og 
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instrumenter for mottakelse av radio og 
fjernsynskringkasting herunder mottakelse av 
kabelsignaler, satellitt og digital kringkasting; smartkort; 
kredittkort; lojalitetskort; akustiske apparater eller 
instrumenter; adaptere; tekniske antenner; antenner; 
forsterkere; underholdningsapparater og instrumenter 
tilpasset til bruk med ekstern fremvisningsskjerm eller 
monitor; kommunikasjonsapparater og instrumenter; 
kodete og magnetiske bank- eller kredittkort; 
kinematografisk film; kinematografiske instrumenter og 
apparater; databærere; datalagringsapparater, utstyr 
og instrumenter; elektriske apparater og instrumenter 
for telekommunikasjon og/eller kommunikasjon, og/eller 
kringkasting, og/eller overføring, og/eller dekoding, 
og/eller bildebehandling og/eller lydvisuelt utstyr; 
elektroniske instrumenter og apparater for 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon, og/eller 
kringkasting, og/eller overføring, og/eller dekoding, 
og/eller lydvisuelt utstyr; filmreproduserende 
instrumenter og apparater; håndholdte elektriske 
telekommunikasjons-, og/eller kommunikasjons-, 
og/eller kringkastings-, og/eller overførings-, og/eller 
dekoding -, og/eller bildebehandling, og/eller lydvisuelle 
instrumenter og apparater; håndholdte elektroniske 
telekommunikasjons-, og/eller kommunikasjons-, 
og/eller kringkastings-, og/eller overføring, og/eller 
dekoding-, og/eller bildebehandling-, og/eller lydvisuelle 
instrumenter og apparater; interaktive spill for 
undervisning og/eller for underholdning til bruk sammen 
med fjernsynsmottakere og videoapparater, 
mobiltelefoner, film, telefonapparater og utstyr; deler og 
utstyr for alle forannevnte varer; solbriller; skinnetuier 
for mobiltelefoner; nedlastbart medieinnhold, herunder 
video og film, fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, 
bilder og ringetoner, tilveiebrakt ved eller gjennom 
internett, telefonlinjer, kabel, trådløs overføring, satellitt 
eller terrestriske kringkastingstjenester, alle 
forannevnte for det formål å fremme eller gjennomføre 
elektroniske salg; etuier, beholdere, beskyttende dekke 
og deler eller utstyr derfor, alt til bruk med eller for 
MP3-spillere; innretninger for lagring av musikk, media 
lagringsinnretninger og andre konsumerelektroniske 
innretninger; elektrisk og elektronisk utstyr samt 
datautstyr for maskineri til bruk i bevaring, 
konservering, utvikling og effektiv bruk av varme, lys og 
vann, inkludert termostatkontroller, solpaneler for 
produksjon og generering av elektrisitet, fotovoltaiske 
innretninger, solcelle turbiner og bevegelsessensorer 
og -detektorer; elektrisk og elektronisk utstyr for bruk i 
utvikling av solenergi; elektrisk, elektronisk og 
datautstyr til bruk i utvikling og generering av alternativ 
energi inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geometrisk og geotermisk kraft, solenergi, biomasse, 
og bioenergi; kontroll- og overvåkningsutstyr til bruk i 
utvikling av alternativ energi inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; automatiserte 
kontrollapparater for lokal styring av lys, varme og 
vannforsyninger; elektroniske publikasjoner 
(nedlastbare), inkludert elektroniske publikasjoner, 
magasiner og nyhetsbrev vedrørende beskyttelse av 
miljøet, energikonservering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter innen fornybar energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; apparater og 
instrumenter for lukkede nettverksfjernsyn og 
overvåkningssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåkning; apparater og 
instrumenter for hjemmesikkerhetsovervåkning og 
kontroll; hjemme og personlig sikkerhetsapparater; 
hjemme og personlige sikkerhetsutstyr; hjemme og 
personlig sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr; inkludert brannalarm og -detektorer 
og alarmutstyr, innbruddsalarmer og -utstyr og 
bevegelsesdetektorsutstyr; radio, telefonisk, fjernsyn og 
signal- og signaleringsapparater og instrumenter, 
kameraer, lyd- og videoovervåkning og opptak og lyd 
og videogjengivelsesapparater og instrumenter, alt for 
kontroll- og telemetriske formål for hjemme og 

personlig sikkerhet; lukkede nettverksfjernsyn [ CCTV]; 
monitorer, skjenner, kameraer; optiske linser; 
kamerainnfatninger; ferdigpakkede kameraer; infrarøde 
reflektorer og opplysere; videokassettopptakere [VCR]; 
software for systemkontroll; 
videoovervåkningskameraer; detektorer; 
adgangskontrollapparater; lesere og avlesere; 
magnetiske eller kodede adgangskontrollkort; 
overvåkningsapparater; elektroniske paneler for styring 
og overvåkning av alarmer og alarmanlegg; 
alarmpaneler; glassknusingsdetektor; røykdetektorer; 
karbonmonoksid (kullos) detektorer; digitale 
lydopptakere; digitale videoopptakere, digitale 
lydservere; digitale videoservere; elektrisk 
kommunikasjonsutstyr; meldingsprogrammeringsutstyr; 
radiopaginerings- og pagineringsinnretninger og -utstyr; 
apparater og utstyr for elektroniske låser; 
livredningsapparater og livredningsutstyr; elektriske 
alarmer; elektrisk og elektronisk utstyr for åpning av 
dører; elektrisk og elektronisk utstyr for beskyttelse; 
innbruddsalarmer og anti-tyveri utstyr; apparater for 
påvisning av innbrudd eller inntrenging; utstyr for 
påvisning av bevegelse; elektriske og elektroniske 
kontrollapparater; elektroniske apparater for kontroll av 
maskindrift; fjernstyringsapparater for kontroll av 
maskindrift; dataapparater for kontroll av maskindrift; 
elektronisk nettverksutstyr; elektronisk 
kommunikasjonsutstyr; meldingsprogrammeringsutstyr; 
elektroniske låseapparater; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer; computer software, software for 
driftssystemer; utstyr, og hardware for overføring, 
mottakelse, synkronisering, skjermvisning, oppbakking, 
overvåkning, kontrollering, deling, koding, dekoding, 
kryptering, gi tilgang til, gi fjerntilgang til, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, flytting, fjerning, overføring, 
spredning, disseminering, lokalisering, organisering 
eller på annen på måte gjøre nytte av data, stemme, 
multimedia, lyd, visuelt materiale, musikk, fotografier, 
tegninger, bilder, audiovisuelt materiale, videoer, tekst, 
grafiske tegninger eller andre data, inkludert over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; computer software, 
software for driftssystemer; utstyr, innretninger, og 
hardware for synkronisering av data, filer, e-poster, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
fotografier, musikk, lyd, visuelt materiale, audiovisuelt 
materiale, video, tekst, grafiske tegninger, programmer 
og annen informasjon mellom datamaskiner og 
håndholdte eller andre innretninger, og vice versa; 
kommunikasjonsplattformer som muliggjør øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og vedvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte eller andre 
innretninger, og vice versa; multimedia kort, minnekort, 
flashkort for opptrening av minne og hukommelse, 
minnebrikker, datalagrings media utstyr, støpsler, 
innpluggingskort, magnetiske kort, SIM kort, 
telefonringekort, hodetelefoner, høretelefoner, bærbare 
og/eller håndholdte elektroniske innretninger for 
mottakelse, lagring, spill og overføring av data, 
stemmer, multimedia, lyd, visuelt materiale, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt materiale, 
video, tekst, grafiske tegninger eller andre data; online 
ordbøker, leksika, og referansetekster (nedlastbare), 
online publikasjoner, inkludert aviser, magasiner 
(periodiske), tegneserier, journaler (periodiske 
publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons- og 
undervisningsmateriale (nedlastbare); online oppslag, 
plakater, posters, fotografier, bilder, artikler, kvitteringer 
og billetter (nedlastbare), online elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; computer software for 
gjennomføring og prosessering av elektronisk betaling 
og overføring av obligasjoner og betalingsordrer til og 
fra andre; online og nedlastbar software for 
pålitelighetskontroll og for autentisering og 
individualisering; online konverteringssoftware og 
databaser, inkludert valutakonvertering og 
målkonvertering; computer software til bruk for 
overvåkning av online kommunikasjon og internett 
samtaler via samtalerom samt alarmering og formidling 
til tredjemann om dets innhold; computer software for 
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overvåkning av barns bruk av datamaskiner og av 
Internett; computer software i tilknytning til online 
beskyttelse og sikkerhet; beskyttende klær for sykling; 
deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
satellittnavigasjonsutstyr [GPS] for sykler; globale 
posisjonsmålere til bruk sammen med sykler; 
datamaskiner til bruk sammen med sykler; ergometre; 
dataapparater for å styre og fjernstyre måleravlesning; 
distansemålere for bruk på sykkel (sykkelcomputere); 
distansemålere; kraft- og energimålere; fartsmålere; 
briller; sportsbriller; solskjermer; briller, skjermer, visir 
og likeartede produkter for beskyttelse av øyepartiet; 
solbriller; esker og etuier for oppbevaring av briller og 
beskyttelsesprodukter for øyne; briller, esker og etuier 
for solbriller; innfatninger for beskyttelsesprodukter og 
briller for øyne; linser for øyne, kontaktlinser; reimer og 
stropper for solbriller, beskyttelsesprodukter for øyne 
og for briller; hjelmer; sykkelhjelmer; krasj- og 
ulykkeshjelmer; beskyttende sportshjelmer; sportsposer 
og -bager for beskyttende hjelmer; sportsartikler 
utarbeidet for beskyttelsesformål; beskyttelses hansker; 
visir og masker; radioer; kommunikatorer; 
radioantenner; radiodeler; bærevesker for radioer; 
elektriske og elektroniske radioapparater; mobile 
radioer; beslag deler for radioer; radiomottakere og 
overførere; radiotransendere; radioer for kjøretøy; 
solenergidrevne radioer; deler og tilbehør for det 
forannevnte.  

  Klasse 16   Papir, papp og papirartikler; trykksaker; fotografier; 
klebemidler; materialer til bokbinding; publikasjoner, 
aviser, periodiske magasiner, tegneserier, journaler 
(publiseringer) og bøker; publiseringer inneholdende 
strategiveiledninger, brukermanualer, bøker og 
magasiner, alt innenfor området dataspill, science 
fiction, spill og underholdning; spørrebøker; 
shoppingguider med opplistinger av produkter for kjøp; 
salgsfremmende litteratur relatert til promosjon av salg 
via digitalt fjernsyn, Internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler; fotografier; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita 
(ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plakater og posters; postkort og 
gratulasjonskort; kalendere; dagbøker; kort og 
klistremerker for samling og oppbevaring i album; 
skriverrekvisita; linjaler; viskelær; skrivepapir; pakninger
bestående av skrivesaker og skrivesett; kataloger; 
kvitteringer, alt for ferier og for reiser til eller fra 
bestemmelsessteder; selvklebende merker og labels; 
annonseringsmateriale; reklamemateriale; poser; 
kredittkort; instruksjonsmanualer; nyhetsbrev; penner; 
blyanter; skrivesaker; penn- og blyantholdere; 
programblad; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; brukerhåndbøker 
og manualer; alle forannevnte varer inkludert varer 
laget av resirkulerte og/eller ublekede materialer 
og/eller fra organisk materiale.  

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, 
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; elektroniske 
spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill, 
data eller videospill; videospillapparater; deler, utstyr, 
og tilbehør for de forannevnte varer; spillkort; kort-spill; 
spill som innbefatter gambling; 
underholdningsmaskiner; underholdningsapparater og 
instrumenter; interaktive utdannings- og 
underholdningsspill; beskyttelsesutstyr med innlagt 
padding for beskyttelse av kropp og lemmer under 
sykling; ansiktsmasker for beskyttelses under sykling; 
sykkelkofferter; beskyttelsesutstyr som del av 
sportsutstyr; stasjonære treningssykler; sykkelruller; 
ruller for stasjonære sykler; computerkontrollerte 
treningsapparater; deler og tilbehør til de forannevnte 
apparater.  

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
kontortjenester inkludert online lagring av filer, data, 
fotografier, dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, audio-
visuelle filer, visuelle filer, computerfiler, computer 
applikasjoner og informasjon for tredjemann, 

elektroniske datalagringstjenester for personlig- og 
forretningsmessigbruk, samt tjenester for elektronisk 
lagring og organisering av filer, bilder, musikk, audio, 
video, fotografier, tegninger, tekst, dokumenter og data, 
ikke inkludert tjenester vedrørende flytting av 
forretninger; PR tjenester; administrasjonstjenester for 
forretningsvirksomhet; bistand og ledelse av 
kundeforhold og relasjoner til kunder; organisering, drift 
og kontroll av salg og planer for salgsfremmende 
insentiver; tilveiebringelse av produktinformasjon og 
rådgivning forbundet med mulige kjøpere av 
hjemmeunderholdningsutstyr, multimedia apparater og 
- instrumenter, fjernsyn og radio utstyr, audiovisuelt 
utstyr, set-top bokser, personlige videospillere, 
videospillere, dataspill programvare, computer 
hardware og periferiske innretninger; leie av 
annonseringsplass; fjernsynsreklame; forberedelse og 
presentasjon av audiovisuelle fremvisninger i 
reklameøyemed; spredning av annonseringsmateriale; 
annonsering- og reklamevirksomhet, nemlig 
kringkasting av stillestående bilder brukt for promosjon 
av fjernsynstjenester, og kringkasting av video, lyd og 
datasignaler brukt for fremelske av fjernsynstjenester; 
samling av bedriftsstatistisk materiale og kommersiell 
informasjon; lojalitetskorttjenester; markedsstudier; 
markedsføring av radioprogrammer, TV programmer, 
filmer, bevegelige filmer, forhåndsinnspilte 
videokassetter, audio- og visuelt materiale, 
forhåndsinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videodisketter; opptak og analysering 
av telefonsamtaler (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon og 
forretningsplanlegging; mottagelse og lagring av data 
for forretningsinformasjon; sammenligning av 
forretningsstatistikk og kommersiell informasjon, alt 
relatet til televisjon, radio, satellittsending og videospill; 
magasin- og avisannonser; oppstilling, for andre, av et 
utvalg av varer og tjenester, nemlig blekepreparater og 
andre preparater for vasking, rengjøring, polering, 
skuring, og for tøyvask, skjønnhetsprodukter, 
toalettartikler, personligpleie produkter, hårpreparater, 
sjampo, såper, eteriske oljer, hygieneartikler, 
kosmetikk, parfyme, talglys, stearinlys inkludert alle de 
forannevnte laget av ublekede og/eller organiske 
og/eller biologiske ingredienser, farmasøytiske og 
veterinære varer, industrielle oljer og fett, smøring, 
drivstoff (inkludert drivstoff for motorer) og belysning, 
tilsetningsstoffer for drivstoff og preparater for 
forsterkning av drivstoffmotorer, maskinverktøy, 
motorer og turbiner, kontrollpaneler for turbiner for 
kraftgenerering, maskiner til husholdningsbruk, 
bygninger, boligutbedringer og hagebruksvarer, utstyr 
til dekorering av boliger, maling, fernisser, lakker, 
håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, 
og for veiing og måling, radio, fjernsyn, lydinnspilling, 
lydreproduksjon, bilder eller audiovisuelt innhold, 
elektriske og elektroniske apparater for bruk i 
reproduksjon av satellitter, terrestrielt eller 
kabelfjernsyn, apparater for dekoding kodet signaler 
inkludert set-top- bokser for TV-mottak, set-top bok 
apparater inkludert en dekoder og en interaktiv visning 
guide, set- top-boks apparater inkludert en dekoder og 
en opptaker for opptak TV og lydprogrammer, set-top- 
boks apparater inkludert en dekoder og en opptaker for 
programmerbare overførbare programmert til å 
overførelagrede innspillinger og også til å slette eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøy blokker, 
satellittmålere, programvare til å aktivere søking av 
data og for koding av programmer for datamaskiner og 
databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDAer, telefon- og radiomodem, TV-
mottakere inkludert dekodere, set-top-bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt, terrestriel kabel og 
digitale abonnementslinjer (DSL), Internett eller andre 
elektroniske sendinger, apparater for dekoding av 
kodet signaler, opptak av TV og radioprogrammer, 
innspilte programmer for kringkasting eller andre 
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overført på TV, radio, mobiltelefoner, PDAer, tablett 
datamaskiner og på PC, videoopptak, multimedia 
apparat og instrumenter, bærbare eller håndholdte 
datamaskiner, DVD spillerne, datamaskiner, 
maskinvare og eksterne enheter, maskinvare, 
apparater og instrumenter for overføring, visning, 
mottar, lagre og søke elektronisk informasjon, 
dataprogrammer, elektronisk dataspill, elektronisk 
interaktive spill, programvare, PC programvare og 
telekommunikasjon apparater aktivere tilkobling til 
databaser og Internett, programvare levert fra Internett, 
utstyr for nettverksoppsigelse, kablede og/eller trådløse 
datamaskin nettverksrutere, modemer, brannmurer 
og/eller broer, programvare og programmer for 
distribusjon og bruk av seere av en digital TV-kanal for 
visning og kjøp av varer og tjenester, dataspill 
programvare og quiz programvare, dataspill og/eller 
tester tilpasset for bruk med TV-mottakere og skjermer 
eller video skjermer eller med dataskjermer, 
programmer for interaktiv TV og interaktive spill og/eller 
tester, elektroniske apparater tilpasset for bruk med 
TV- mottakere for å spille spill, spillkonsoller, interaktive 
spill enheter består av maskinvare og programvare og 
tilbehør, nemlig spill konsoller, spillkontroller og 
programvare for å styre spillkontroller, bærbart og/eller 
håndholdt elektronisk utstyr for interaktive datamaskin- 
og videospill, bærbare og/eller håndholdte elektronisk 
enheter for mottak, spill og overføring av musikk, lyd, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og koder, bærbare 
trådløse enheter, virtuelle virkelighetssystemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, datavideospill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektør, kassetter, disketter og kabler, alle 
tilpasset for bruk med forannevnte bånd, blanke og 
forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, bånd og 
kassetter, CD-rom, DVD-plater, fonografiske plater, 
laserlesbare plater for opptak av lyd eller video, ROM 
patroner, CD- ROM og plater, integrert krets kort, 
minnebærere, opptaksmedia, alle forhåndsinnspilte 
med computer dataspill og/eller tester, kodet kort, radio 
og TV-signal antenner, musikk, lyd, videoer, bilder, 
tekst og informasjon fremskaffet via et 
telekommunikasjons nettverk, via on-line levering og 
via Internett og/eller på Internett eller andre 
kommunikasjonsnettverk, interaktive lyd og/eller lyd 
opptak, musikk, video, lyd og/eller audio opptak (lastet 
ned) fra MP3 nettsteder, MP3 spillere, MP3 lesere, lyd- 
og/eller videofil opptakere og/eller -spillere, bærbare 
og/eller videofilopptakere og/eller - spillere, 
videospillere, telefon ringetoner (nedlastbare), 
apparater og instrumenter for gjennomføring, bytting, 
transformering, samling, regulering eller kontroll av 
elektrisitet, apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV-sendinger inkludert mottak fra og via 
kabel, satellitt og digitale sendinger, smartkort, 
kredittkort, lojalitetskort, akustiske apparater eller 
instrumenter, adaptere, antenner, forsterkere, 
fornøyelsesapparater og -instrumenter tilpasset for bruk 
med en ekstern skjerm, kommunikasjonsapparater og 
instrumenter, kodet eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografiske instrumenter og apparater, 
databærere, datalagring, elektriske telekommunikasjon 
og/eller kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller 
overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling 
og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
elektronisk telekommunikasjon og/eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og/eller overføring og/eller 
dekoding og/eller bildebehandling og/eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, instrumenter og apparater 
for filminnspilling, håndholdte elektrisk 
telekommunikasjons- og/eller kommunikasjons- og/eller 
kringkastings- og/eller overførings- og/eller dekoding 
og/eller bildebehandlings- og/eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, håndholdte elektroniske 
telekommunikasjons- og/eller kommunikasjons- og/eller 
kringkastings- og/eller overførings- og/eller dekoding 
og/eller bildeprosessering og/eller lydvisuelle 
instrumenter og apparater, interaktive pedagogiske- 

eller underholdningsspill for bruk med TV-mottakere og 
videoapparater, mobiltelefoner, filmer, telefon apparater 
og utstyr, deler og tilbehør for alle de nevnte varer, 
solbriller, lærbeholdere for mobiltelefoner, produkter for 
elektronisk salg, nemlig nedlastbart medieinnhold, 
inkludert video og filmer, TV-programmer, dataspill, 
musikk, bilder og ringetoner fra Internett, telefonlinje, 
kabel, trådløs overføring, satellitt eller bakkenett-
tjenester, beskyttende trekk og beholdere og deler og 
tilbehør derfor, alle for bruk med MP3-spillere, musikk 
lagringsenheter, media lagringsanordninger og andre 
elektroniske enheter, elektrisk, elektronisk og datautstyr 
utstyr for maskiner for bruk i bevaring, generering og 
effektiv bruk av varme, lys og vann, inkludert 
termostatiske kontroller, solpanel for 
elektrisitetsgenerering, fotovoltiske enheter, solceller, 
turbiner og bevegelsesdetektorer, elektrisk-, 
elektronisk- og datastyrt utstyr for bruk i generering av 
alternativ energi inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse, 
og biodrivstoff, kontroll og overvåkingsutstyr for bruk i 
generering av alternativ energi inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasseenergi og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbare), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
fornybar energiprosjekter, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse, 
og biodrivstoff, apparater og instrumenter for lukkede 
fjernsynskretser og overvåkingssystemer, apparater og 
instrumenter for personlig sikkerhet overvåking, 
apparater og instrumenter for sikring av hjemmet, 
overvåking og kontroll, personlige og hjemme-
sikkerhetsapparater, hjemme- og personlige 
sikkerhetsenheter, sikkerhetsalarmer for hjemme- og 
personlig bruk, elektronisk verneutstyr, inkludert 
brannvarslere og brannalarmutstyr, innbruddsalarmer 
og bevegelsessensorer, radio-, telefon- og TV-
overvåkning og signalapparater og instrumenter, 
kameraer, lyd- og videoovervåking, og lydopptak samt 
lyd og video reproduserbare apparater og instrumenter, 
for kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
sikkerhet, kameraovervåkingssystemer (CCTV), 
kameraer, optiske linser, pakkede kameraer, infrarød 
belysning, videoopptakere (videospillere), 
systemprogramvare for kontroll og overvåkning, video 
overvåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangsadministrasjon, lesere, magnetiske eller kodet 
kontrollkort, overvåkingsapparater, elektronisk paneler 
for alarmovervåkning og styring, alarmpaneler, 
detektorer dekket med knusbart glass, røykvarslere, 
karbonmonoksid detektorer, digitale lydopptakere, 
digitale video-opptakere, digitale lydservere, digitale 
videoservere, elektrisk utstyr, programmeringsutstyr, 
radio pagineringsutstyr, elektroniske låsesystemer, 
livreddende apparater og utstyr, elektrisk alarmer, 
elektroniske døråpnere, elektroniske apparater for 
kontroll av maskindrift, eksterne apparater for å 
kontrollere maskindrift, datamaskin apparat for å 
kontrollere driften av maskiner, elektronisk 
nettverksutstyr, elektronisk kommunikasjonsutstyr, 
enheter for meldingsprogrammering, computer 
software, operativsystem software og hardware for 
overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
sikkerhetskopiering, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang til, ekstern tilgang 
til, opprettelse, innsamling, lagring, sikring, overføring, 
spredning, gjenfinning, organisering eller ellers bruker 
data, stemme, multimedia, lyd, visuelle effekter, 
musikk, bilder, tegninger, audiovisuelle inntrykk, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globale 
kommunikasjonsnettverk, software, operativsystemer, 
enheter og maskinvare for å synkronisere data, filer, e-
post, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, visuelle og 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk, programmer 
og annen informasjon mellom datamaskiner og 
håndholdt enheter eller andre enheter, samt vice versa, 
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kommunikasjonsplattformer for å aktivere øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og varig synkronisering av data 
mellom datamaskiner og håndholdte eller andre 
enheter, og omvendt, multimediekort, minnekort, flash 
minnekort, minnebrikker, datalagringsmedier, 
magnetiske kort, SIM-kort, telefonringekort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbart og/eller håndholdt 
elektronisk utstyr for mottak, lagring, spilling og 
overføring av data, stemme, multimedia, lyd, visuelle 
trykk, musikk, bilder, tegninger, bilder, video, tekst, 
grafikk eller andre data, elektroniske ordlister, leksika 
og referanse tekster (nedlastbare), elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner (tidsskrifter), 
tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjonsvideoer og undervisning 
materialer (nedlastbare), elektroniske plakater, 
fotografier, bilder, artikler, kuponger og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordlister, leksika og 
referanse tekster, programvare for elektronisk betaling 
og overføring av penger til og fra andre online og 
nedlastbare godkjenningsprogramvarer, online 
konverterings-software og databaser, inkludert 
valutakonvertering, programvare for å overvåke 
internettkommunikasjon og chatterom samtaler og 
varsling til tredjepart, programvare for å overvåke barns 
bruk av datamaskiner og internett, programvare for 
online-sikkerhet og beskyttelse , briller, kontaktlinser, 
landbruks- og hagebruksvarer, musikkinstrumenter, 
medisinsk utstyr, elektrisk og elektronisk utstyr inkludert 
utstyr som montert i hvitevarer, smykker klokker, ur, 
skrivesaker, apparat for å kontrollere temperatur, 
apparater for å kontrollere vannforsyning, apparater for 
kontrollerende belysning inkludert fjernkontroll av 
datamaskiner og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsformål, særlig lyspærer, apparater for 
vannbevaring og minimering av bruk, automatiserte 
kontrollapparater for lokale styring av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøy, kjøretøy for 
bevegelse på land, i luft eller vann, kjøretøy tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse, og biodrivstoff, papir, papp, trykksaker, 
publikasjoner, aviser, magasiner (tidsskrifter), 
tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner) og bøker, 
publikasjoner herunder inkludert strategiguider, 
brukermanualer, bøker og magasiner vedrørende 
dataspill, science fiction og spill og underholdning, quiz 
bøker, shoppinglister, reklamemateriale for salg av 
varer via digital-TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler, fotografier, 
instruksjonsvideoer og undervisningsmaterialer (ikke 
apparater), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skrivesaker, viskelær, 
skrivepapir, skrivesett, kataloger og kuponger for ferie 
og reise til og fra destinasjon, selvklebende 
klistremerker, reklamemateriell, reklame, poser, 
kredittkort, opplæring manualer, nyhetsbrev, penner, 
blyanter, skriveinstrumenter, kulepenn- og 
blyantholdere, programguider, brevpapir, 
brukerveiledninger eller manualer, papir, papp og varer 
laget av disse materialer, trykksaker, lim skrivepapir 
eller husholdningsvarer, materialer for kunstnere, 
plastmaterialer for emballasje, publikasjoner, 
magasiner, inkludert alle de nevnte laget av resirkulert 
og/eller ubleket materialer og/eller organisk materiale, 
isolasjonsmaterialer, spesielt for bevaring av varme i 
bolig- og forretningsbygg, skinn og imitasjoner av skinn, 
og varer laget av disse materialene og ikke inkludert i 
andre klasser, dyreskinn, pels, kofferter og reisevesker, 
paraplyer, parasoller og vandrestaver, pisker, seletøy, 
vesker, ryggsekker, skolesekker, strandbager, 
reisebager, reisekofferter, campingsekker, skipssekker, 
vesker for bobiler, pelskåper, halsbånd for dyr, dekken 
for dyr, esker og bokser av skinn eller bekledd med 
skinn, attachémapper, lommebøker, skoleransler, 
dokumentmapper, nøkkelskap, kortholdere, 
skulderreimer av lær, nettbager, parasoller, 

lommebøker, vesker, handlenett, brilleetuier, 
paraplytrekk, klær, sko, hodeplagg, undertøy, klær for 
menn, kvinner, barn og spedbarn, jeans, lange bukser, 
bukser, skjørt, shorts, jersey gensere, gensere, vester, 
kjoler, nattøy, kapper, overtrekksdresser, regntøy, 
skjerf, hatter, caper, votter, bobledresser, belter, kitler, 
badetøy, lekedresser, smekker, strømper, sokker, 
vannavstøtende klær, sko for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, sko, joggesko, sandaler, tøfler, støvler, 
hodeplagg for menn, kvinner og barn, pannebånd, 
ørevarmere, drakter, bluser, jakker, slips, dresser, 
badedrakt, belter, skjørt, kjoler, jakker, smoking, 
pyjamas, kilter, halstørklær, sjal, støvler, tøfler og 
treningssko, blazere, pannebånd, svettebånd, overaller, 
treningsbukser, accessoirer for hår, belysning, 
kjøkkenutstyr, glasstøy, porselen, pyntegjenstander, 
møbler, kjøkken, sanitærutstyr, kunst, malerier, 
plakater, postkort, fotografier, husholdningsutstyr og 
kjøkkenutstyr, servise, bestikk, møbler, tepper, tekstiler, 
duker, sengetøy, syartikler, symaskiner og utstyr, leker, 
spill og leketøy, elektroniske spill, håndholdte enheter 
for elektroniske spill, datamaskin eller videospill, 
videospillapparater, spillkort, kortspill, sportsartikler 
som involverer gambling, fomøyelsesmaskiner, 
fomøyelsesapparater og -instrumenter, interaktive spill 
for underholdning og utdanning, spillkort, sportsutstyr, 
treningsutstyr, campingutstyr, utstyr til kjæledyr, mat og 
drikke for kjæledyr, apparater for bruk til avslapning, i 
kjøretøyer og deler derav, vemeklær for sykling, låser 
for sykler, sykkellykter, sykkelsko, sykkelklær, 
hodeplagg for sykling inkludert hjelmer, 
beskyttelsesklær for sykling, sykkelprodukter, herunder 
inkludert men ikke begrenset til sykler, sykkeldeler, 
hjelmer og vannflasker, skvettlapper, sykkelsadler, 
reparasjonsutstyr for sykling, inkludert 
reparasjonsutstyr for punkteringer, GPS systemer for 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, 
ergometersykler, computere for ekstern måleravlesning 
av avstand, hastighet og høyde, briller, sportsbriller, 
solskjermer, vemebriller, solbriller, brillehus, 
solbrillehus, brilleinnfatning, brilleglass, linser, solbrille- 
og brillesnor, hjelmer, beskyttelseshjelmer for sport, 
bager for beskyttelseshjelmer, sportsartikler for 
beskyttelsesformål, visirer, radioer, antenner for 
radioer, deler for radioer, kasser for radioer, 
elektroniske radioapparater, mobile radioer, radioutstyr, 
radiomottakere og sendere, radioer for kjøretøy, 
solcelledrevne radioer, deler og tilbehør for de ovenfor 
anførte varer, hjertemonitorer, pulsmålere for bruk 
under trening, deler og tilbehør til det forannevnte, 
stisykler, velodromsykler, MTB sykler racersykler, 
terrengsykler, cyclo-cross sykler, bmx-sykler, 
innendørssykler (stasjonære), deler og tilbehør for alle 
de nevnte varene, sykkelrammer, styre og 
styrestammer for sykler, styretape, håndtak for sykler, 
sadler, innlegg for sykkelseter, sykkel felger, sykkel 
tannhjul, sykkelgir, kjeder for sykler, sykkelklokker, 
kurver for sykler, bremser for sykler, eiker for sykler, 
klesbeskyttere for sykler, pedaler for sykler, sykkel 
pumper, hjul og dekk for sykler, slanger til sykler, 
skvettlapper for sykler, sykkel stativer (støtter), 
bagasjebrett for sykler, sykkelstabilisatorer, 
bagasjevesker for sykler, sykkelvesker for sykler, 
sykkelbærere og sykkelstativer, ekstra barneseter for 
sykler og deler og tilbehør derfor, trekk for sykler og 
sykkelsadler, retningsindikatorer og signalvarslere for 
sykler, fraktinstallasjoner for sykler for frakt av 
drikkevarer og mat, drikkeflasker, flaskeholdere til 
sykler, sykkelvesker, tå stropper og fotklips til bruk på 
sykler, krank for sykler, takstativ, takstativ for biler, 
takstativ for kjøretøy, deler og tilbehør for alle de 
ovennevnte, hortologiske og kronometriske 
instrumenter, klokker, ur, reimer for klokker, 
armbåndsur, esker for klokker og ur, klokker i form av 
kjeder, armbånd og fingerringer, elektriske klokker, 
mekanisk og automatiske klokker, bevegelsesklokker, 
deler til klokker og ur, sportsklokker, klokker for 
utendørs bruk, klokker for sportsbruk, klokker med 
integrert minnefunksjon, stoppeklokker og deler og 
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tilbehør for alle de forannevnte, sportsklær, sportssko, 
hodeplagg for trening, caper, hatter, sportsuniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør for det forannevnte , 
valser for sykler, valser for stasjonære sykler, 
datastyrte treningsapparater, deler og tilbehør for det 
forannevnte, kjøtt, fisk, fjærfe og vilt, konservert, 
frosset, tørket og kokt frukt og grønnsaker, gelé, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og spiselig fett, melkeprodukter, smør, 
margarin og smørerstatninger, syltede agurker, 
spiselige nøtter og frø og produkter laget av 
forannevnte, skalldyr, snacks, ferdigretter og tilberedt 
kjøtt, supper, saus og forberedelser for å gjøre saus 
eller suppe, produkter laget av forannevnte varer, kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kunstig kaffe, mel 
og produkter laget av kom av fra mel, brød, bakverk og 
søtsaker, is, honning, sirup, gjær og bakepulver, salt, 
sennep, pepper, eddik, sauser (krydder), is, krydder, 
kjeks (ikke kjeks for dyr), kaker, pasta, pastaprodukter 
og nybakte kaker, sjokolade, sjokolade ikke-
medisinskes søtsaker, iskrem, vannis og frosne 
bakervarer, kaffe-erstatning, kaffe-essenser og kaffe-
ekstrakter, drikkevarer og preparater derav, puddinger, 
desserter, ferdigtilberedte måltider og snacks, 
produkter laget av de forannevnte varer, frisk frukt og 
grønnsaker, skalldyr, øl, mineral og karbonisert vann 
og andre alkoholfrie drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, 
sirup og andre preparater for å lage drikker, 
alkoholholdig drikke annet enn øl, energidrikker, alt 
forannevnte sammenstilt på en slik måte at kundene 
enkelt kan se og kjøpe disse varer inkludert via 
internett side, en interaktiv TV shopping-kanal, digitale 
TV- shopping kanaler, interaktive nettsider eller med 
interaktiv TV og/eller telekommunikasjon (inkludert 
stemme telefoni og/eller overføring av digital 
informasjon eller data) og/eller interaktive digitale 
medier; business kundeinformasjon og 
konsulenttjenester for reklame, reklame og 
markedsføring relatert til mottagelse av signaler via 
kringkastingssigsapparater og -instrumenter og deler 
og tilbehør derfor inkludert kabel, satellitt og bakkenett, 
analogt eller digitalt mottak; reklametjenester 
vedrørende livsstil samt for økologiske og miljømessige 
spørsmål; forretningsledelse og gjennomføring av 
fornybare energiprosjekter, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse, og biodrivstoff og prosjekter i forbindelse 
med andre fornybare energikilder; innsamling og 
behandling av operasjonelle data i forbindelse med 
fornybare energi-prosjekter, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, inkludert innsamling av 
statistikk knyttet til drift og produksjon; oppstilling, for 
andre, av et utvalg av varer som presentert av 
elektroniske butikker, slik at kundene enkelt kan se på 
og kjøpe aktuelle produkter elektronisk, herunder over 
et global kommunikasjonsnettverk; oppstilling, for 
andre, av et utvalg av tjenesteleverandører, slik at 
kundene enkelt kan vurdere tjenestene; elektronisk og 
online uthenting av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle bilder, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk, programmer og annen data eller 
informasjon; auksjonstjenester; fremskaffelse av online 
databaser med reklame inkludert personlige annonser, 
stillingsannonser og eiendomsmegling annonser; 
fremskaffelse og sammenligning av online finansielle 
tjenester; fremskaffelse av online prissammenlignings- 
tjenester, regneark, kalendere, presentasjoner og 
databasedrift tjenester; fremskaffelse av virtuell og 
online kontorpersonalet tjenester; on-line bestilling av 
gaveprodukter; informasjon og rådgivning knyttet til alle 
de nevnte tjenestene; forretningsinformasjon og 
rådgivning; informasjon vedrørende de forannevnte 
tjenester fremskaffet online fra en computer database 
eller via an hjelpelinje eller internett.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
forsikringsvirksomhet; fremskaffelse av garantier og 

utvidede garantier og tilknyttet assistanse hertil; 
fremskaffelse av garantier og utvidede garantier relatert 
til kringkasting og/eller telekommunikasjon og/eller 
telekommunikasjonsapparater og instrumenter og deler 
og tilbehør dertil inkludert kabel, satellitt, terrestriele, 
analogt eller digitalt mottagelsesutstyr; finansielle 
tjenester; finansiell finansiering; bank- og finansiell 
informasjon; finansielle tjenester fremskaffet via 
internett; formue- og fondsledelse; finansiell, kreditt-, 
debet-, forhåndsbetalings-, elektroniske betalings-, 
kontantbehandlings-, låne- og finanstjenester; 
finansielle tjenester relatert til vedding, spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker virksomhet; kreditt-tjenester; 
kreditkorttjenester; fremskaffelse av finansiell 
informasjon relatert til vedding, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker virksomhet; ferie- og reisevouchere 
relatert til reise til og fra destinasjoner; fremskaffelse av 
vouchere; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsinvesteringer, eiendomsmegling; 
eiendomsfinansiering; eiendomsforvaltning, 
eiendomsadministrering, leasingtjenester vedrørende 
eiendom; eiendomstaksering og verdivurdering; 
ervervelse og salg av eiendom; informasjon og 
rådgivningstjenester vedrørende fast eiendom; 
fremskaffelse og sammenligninger av online finansielle 
tjenester; fremskaffelse av online forsikringstjenester, 
anbud og sammenligning av forsikringstilbud; 
fremskaffelse av online kreditt-rapporter; fremskaffelse 
av online, elektroniske kredittrapporter; fremskaffelse 
av online svindelbeskyttendetjenester; fremskaffelse av 
finansielle online tjenester for mulig-gjøring av bidrag til 
veldedige formål; online klarering og avstemming av 
økonomiske transaksjoner; online behandling og 
overføring av regninger og utbetalinger; informasjon, 
råd og assistanse vedrørende alle forannevnte 
tjenestene fremskaffet online fra en computer database 
eller via en hjelpelinje eller Internett.  

  Klasse 38   Telekommunikasjon inkludert videokonferanse og 
deling av filer, bilder, musikk, video, bilder, tegninger, 
audiovisuell, tekst, dokumenter og data, men unntatt 
tjenester relatert til telegrafisk kommunikasjon; mobil og 
fasttelefontjenester; kommunikasjonstjenester; satellitt-, 
mobil -og radiokommunikasjonstjenester; fjernsyns- og 
radiokringkasting; overføring og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og/eller 
overføring av radio og/eller TV- programmer og/eller 
filmer; satellitt-, DTT-, kabel-, DSL-, og 
bredbåndskringkasting eller overføring av lyd og/eller 
audiovisuell programmering; overføring av lyd, video 
og/eller audiovisuell programmering (på enhver måte); 
overføring av videofilmer; kringkasting og overføring av 
innhold, inkludert TV-programmer, filmer, sport, 
dokumentarer og underholdning til plattformer, inkludert 
TV, personlige datamaskiner, mobile enheter og 
tabletter; kringkasting og kommunikasjon ved hjelp av 
datamaskin; overføring av lyd, video og/eller 
audiovisuell programmering ved hjelp av Internett 
protokollen tjenester (IPTV), 
telekommunikasjonstjenester over internett herunder 
inkludert men ikke begrenset til tjenester relatert til 
stemmeprotokoller (VOIP); fremskaffelse av tilgang 
og/eller tilkobling til fast, flyttbart eller trådløst 
bredbåndsnettverk; overføring av tekst, meldinger, lyd 
og/eller bilder; telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lydvisuelt innhold; kommunikasjon av informasjon 
inkludert via websider), data via radio, 
telekommunikasjon og via satellitt; online styring og 
filtrering av elektronisk kommunikasjon; telefon, 
mobiltelefon, meldingstjenester, personsøkertjenester, 
samtaleoverføringer, og opplysningstjenester 
(nummeropplysning); personlige 
telefonnummertjenester; informasjonstjenester hentet 
ned fra kringkasting og TV skjermer; utlånstjenester av 
telekommunikasjons- og kommunikasjonsenheter og 
instrumenter ved sammenbrudd, tap eller tyveri; 
datastyrt overføring av meldinger og bilder; 
meldingstjenester, nemlig å sende, motta og 
videresende meldinger i form av tekst, lyd, grafikk eller 
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video eller en kombinasjon av disse formatene; 
chattetjenester; tekstmeldingstjenester (SMS); 
multimediemeldingstjenester (MMS); enhetlig 
meldingstjenester; taleposttjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
fremskaffelse av tilgangstid til telekommunikasjon 
infrastruktur for andre operatører; fremskaffelse av 
tilgang til elektroniske møter, diskusjonsgrupper og 
chatterom; fremskaffelse av chatterom; utleie, leasing 
eller utlån av apparater, instrumenter, installasjoner 
eller komponenter til bruk til fremskaffelse av de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
konsulentvirksomhet knyttet til de forannevnte 
tjenester; kommunikasjonstjenester via satellitt, TV 
og/eller radio; nyhetsbyråtjenester; fremskaffelse av 
tilgang til nyheter, aktualitetsprogrammer og 
sportsinformasjon; utlån, utleie og leasing av 
kommunikasjonsapparater; elektroniske posttjenester; 
telekommunikasjonstjenester tilknyttet internett; 
telekommunikasjon og informasjon (inkludert 
websider); fremskaffelse av plasseringstjenester for 
telekommunikasjon og kommunikasjonsenheter og 
instrumenter; fremskaffelse av trådløse 
applikasjonsprogramtjenester inkludert de som må 
utnytte og bruke sikre kommunikasjonskanaler; levering 
av informasjon knyttet til eller for å identifisere 
telekommunikasjon og kommunikasjonsapparater og 
instrumenter; fremskaffelse av 
telekommunikasjonslinker til computer databaser og 
nettsteder på internett; telekommunikasjonstjenester 
dedikert til detaljhandel gjennom interaktiv 
kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester herunder telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og kringkasting og/eller overføring 
tjenester; interaktive tjenester for TV-seere inkludert 
tjenester for mobiltelefoner, PDAer, tabletter og PCer 
via telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og 
kringkasting og/eller overføringstjenester; 
kringkastingstjenester herunder interaktive tjenester 
med seerguider og intelligent automatiserte valg for 
programopptak; interaktive tjenester for TV- seere for 
tilrettelegging og automatisk opptak av programmer på 
grunnlag av kundens seervaner/preferanser, herunder 
både via telekommunikasjon og/eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og/eller overføringstjenester; 
fremskaffelse, for interaktive TV-seere (inkludert de 
som ser på mobiltelefoner, PDAer, tabletter eller PCer) 
tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og/eller 
audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe nettsteder 
eller nettportaler; kringkasting og overføring av 
interaktiv TV, interaktive spill, interaktive nyheter, 
interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video og telekommunikasjons tjenester 
for valgfrie sendetider (VoD tjenester); direkteavspilling 
av video på forespørsel og for streaming til seere; 
fremskaffelse av tilgangstid til filmer, videoer, sport, 
underholdning og TV- programmer til seere etter 
etterspørsel og etter behov; profesjonell rådgivning 
knyttet til kringkasting; fremskaffelse av tilgangstid til en 
database som lagrer informasjon om en rekke varer og 
tjenester; tilgangstjenester til Internett; klargjøre og 
fremskaffe forbindelser mellom websider og TV seere 
via en interaktiv TV portal; internett portaltjenester; 
Web portaltjenester; bredbåndstjenester; interaktive 
TV-portal tjenester for å gi tilgang til nettsteder for TV-
seere via deres egne fjernsynsmottakerutstyr inkludert 
digitalt TV- mottaker utstyr; fremskaffelse av tilgangstid 
til nettsteder for mobiltelefonbrukere; profesjonell 
rådgivning og informasjon og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; leasing av 
tilgangstid til en informasjonsdatabasen; 
telekommunikasjonsinformasjon; 
faktainformasjonstjenester knyttet til 
fjernsynskringkasting; audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; kommunikasjons- og 
datatjenester; kringkastingsdatatjenester; 
meldingsleveringstjenester; telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av radioprogrammer, TV-programmer, filmer og 

bevegelige filmer; telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lyd og/eller visuelt materiale og materiale fra 
forhåndinnspilte videokassetter; overføring av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, lyd og/eller visuelt 
materiale, forhåndinnspilte videokassetter, DVD- er 
eller forhåndinnspilte videoplater; utleie, leasing eller 
utlån av kommunikasjonsutstyr; meldingstjenester; 
telefoniske tjenester eller telekommunikasjonstjenester; 
trådløse kommunikasjonstjenester; fremskaffelse av og 
levering av telekommunikasjonstjenester av 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TV-
programmer, dataspill, musikk, bilder og ringetoner fra 
Internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt- 
eller bakkenettkringkasting for elektronisk salg; 
organisering av anropsinformasjon; overvåkning og 
analysering av anropsinformasjon; screening tjenester 
av telekommunikasjonssamtaler; 
samtalevarslingstjenester; datatjenester for tilgang til et 
kommunikasjons- eller datamaskinnettverk; 
datatjenester for tilgang til underholdning, utdanning, 
informasjon og data via telefonlinjer, kabel, wire eller 
fiber, databaser eller datamaskinnettverk; datatjenester 
for tilgang til og for å hente ut informasjon, meldinger, 
tekst, lyd, bilder og data via en datamaskin eller et 
datanettverk; datatjenester for tilgang til og for å hente 
ut radio- og TV- programmer; synkronisering, 
overføring og videreføring av programmer, data, filer, e-
post, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, bilder, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon via 
telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering via 
telekommunikasjon, kommunikasjonsnettverk og 
datanettverk; eksterne datatilgangstjenester; e-post, e-
postmeldinger og varslingstjenester; online chatterom; 
fremskaffelse av online diskusjonsgrupper, 
oppslagstavler og chatterom; Internett portaltjenester; 
Web portaltjenester; online video på etterspørsel (VOD) 
eller nær på etterspørsel (NOD)telekommunikasjon 
og/eller kommunikasjon og kringkasting og/eller 
overføringstjenester; online 
telekommunikasjonstjenester for aktivering av tilgang til 
og uthenting av data, filer, e-post, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, 
visuelle, audiovisuell, video, tekst, grafikk, programmer 
og annen informasjon via en datamaskin eller 
datanettverk eller elektroniske enheter inkludert 
tjenester som levert over et global 
kommunikasjonsnettverk; online tjenester knyttet til 
kringkasting og podcasting inkludert tjenester som 
levert over et global kommunikasjonsnettverk; samtale 
mellom datamaskintjenester (peer-to-peer); 
fremskaffelse av interaktive avstemningstjenester 
herunder via telekommunikasjon og/eller 
kommunikasjons- og kringkastingstjenester; 
fremskaffelse av online tjenester, over et globalt 
datanettverk av online elektroniske ordbøker, leksika 
og referansetekster, online publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner, tegneserier, tidsskrifter, bøker, 
brukermanualer, instruksjonsvideoer og 
undervisningsmateriale, online oppslagstavler, 
fotografier, bilder, artikler, kuponger og billetter; 
rådgivning eller fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; informasjon relatert til 
de forannevnte tjenester som tilbys online fra en 
datamaskindatabase eller via en hjelpelinje eller 
internett.  

  Klasse 41   Utdannelse og opplæring, underholdning, sportslige 
og kulturelle aktiviteter; fremskaffelse og produksjon av 
lydvisuelt innhold relatert til underholdning, utdannelse, 
trening, sport og kultur, samt opplæringstjenester via 
radio, TV, telefoni, Internett og online databaser; utleie, 
leasing og utlån av kinofilmer, videoer, DVD-er, 
høreinnspillinger, lydopptaksapparat, idrettsapparater, 
TV- apparater og videospillere, DVD-opptakere og 
radio opptakere; produksjon av filmer for TV og kino; 
fremskaffelse av online ikke-nedlastbare elektroniske 
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publikasjoner; publisering av magasiner, bøker, tekster 
og trykksaker; online publisering av elektroniske bøker 
eller journaler; levering av elektroniske publikasjoner; 
online ordbøker og leksika referanse tekster; levering 
av elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, 
magasiner, tegneserier, tidsskrifter, bøker, 
brukermanualer, instruksjonsvideoer og 
undervisningsmateriale; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, billetter; fremskaffelse og utleie av 
studioer for opptak, produksjon og innspilling; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser, 
billettkontortjenester, produksjon og visning av 
programmer for TV, Internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler; tjenester vedrørende 
gjennomføring av interaktive visninger av 
fjernsynsprogrammer; billettreservasjonstjenester 
knyttet til underholdning; tjenester vedrørende 
produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- og 
fjernsynsprogrammer, interaktiv TV, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
tjenester vedrørende spørrekonkurranser, 
studiounderholdning med og uten publikumsdeltakelse; 
tjenester vedrørende interaktive fjernsynsprogram 
inneholdende et utvalg av tjenester for seere; 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturelle aktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, sportslige og kulturelle 
tjenester for TV- seere; fremskaffelse av fjernsynsguide 
tjenester tilrettelagt for opptak og faste sendinger samt 
for leie av programmer og filmer; fremskaffelse av 
opptakstjenester med bakgrunn av seerens preferanser 
for fjernsynsprogrammer og filmer; video on demand 
tjenester; spill og gambling tjenester; spilltjenester 
gjennomført på kreditt, herunder spill-, gambling-, 
lotteri- eller bokmakertjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill-, gambling-
, lotteri- eller bokmakertjenester levert ved hjelp av 
internett, eller via et globalt datanett, eller online fra en 
datamaskin nettverksdatabase, eller via telefoni 
inkludert mobiltelefoner, eller via en TV-kanal inkludert 
en TV-kanal distribuert via satellitt, kabel eller 
kabelfjernsynssendinger; gjennomføring av 
konkurranser for videospill-spillere og dataspill-spillere; 
tjenester vedrørende betale for å spille spill tjenester; 
node til node interaktive spill og spilltjenester; 
interaktive pokerspill og gaming inkludert singel- og 
multiplayer spillformater; presentasjon og produksjon 
av pokerkonkurranser, turneringer, og spill; online 
pedagogiske eller underholdningsspill; elektroniske 
publiseringstjenester; tjenester vedrørende videotaping 
og filming; informasjon og rådgivning knyttet til 
forannevnte tjenester; tjenester vedrørende informasjon 
via fjernsynsprogrammer, herunder nyheter, 
aktualitetsprogrammer, sportssendinger og 
pedagogiske informasjonssendinger; informasjon og 
rådgivning knyttet til TV og radio-programmer, 
utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport; 
informasjon og rådgivning knyttet til TV og radio-
programmer, utdanning, rekreasjon, underholdning, 
musikk og sport, som tilbys online fira en datamaskin 
database eller Internett eller mobiltelefoner; 
faktainformasjonstjenester knyttet til TV- og 
radioprogrammer, nyheter og sport; 
instruksjonstjenester; opplæringstjenester; 
fritidstjenester; rådgivning knyttet til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposier og 
workshops; arrangering av utstillinger eller festivaler; 
reservasjonstjenester; kinotjenester; 
kinostudiotjenester; distribusjon av radioprogrammer, 
TV- programmer, filmer, forhåndsinnspilte 
videokassetter, lyd og/eller visuelle materiale, 
videokassetter, DVD-er eller innspilte videoplater; 
produksjon av radioprogrammer, TV- programmer, 
filmer, filmer, forhåndsinnspilte videokassetter, lyd 
og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte 
videokassetter, DVD-er eller forhåndsinnspilte 
videoplater; redigering av radio, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, lyd og/eller visuelt 
materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVD-er 

eller forhåndsinnspilte videoer, forhåndsinnspilte 
videokassetter, DVD- er, lydopptak, 
lydopptaksapparater, treningsapparater, 
fjernsynsapparater og videoopptakere, DVD opptakere 
og radiomottakere; produksjon av filmer for fjernsyn og 
kino; fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner 
(ikke nedlastbare); publisering av magasiner, bøker, 
tekster og trykte medier; publisering av elektroniske 
bøker eller online journaler; fremskaffelse av 
elektroniske publikasjoner; online dagbøker, 
oppslagsverk og referansetekster; fremskaffelse av 
online publikasjoner, inkludert aviser, magasiner 
(tidsskrifter), komiblader, journaler, bøker, 
brukermanualer, instruksjons- og opplæringsmateriale; 
online postere, fotografier, bilder, artikler, billetter; 
fremskaffelse av studiofasiliteter for opptak; utleie av 
opptaksstudioer; produksjon av liveshow; organisering 
av sportsaktiviteter og konkurranser, postbokstjenester; 
produksjon og presentasjon av programmer overført via 
televisjon, internett eller ander 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføring av 
interaktive sendinger; billettreservasjonstjenester 
relatert til underholdning; produksjon, presentasjon og 
distribusjon av radio og fjernsynsprogram, interaktivt 
fjernsyn, interaktive spill, interaktiv underholdning og 
interaktive konkurranser; produksjon, presentasjon og 
fremskaffelse av konkurranser, turneringer, spill, quiz, 
studiounderholdning og eventer med deltagende 
publikum; fremskaffelse av et utvalg interaktive 
fjernsynsprogrammer for seere; fremskaffelse og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturelle aktiviteter og sport for fjernsynsseere; 
interaktiv underholdning, utdannelse, sport og kulturelle 
tjenester for fjernsynsseere; seerguide tjenester; 
seerguide tjenester for programmer i opptak samt 
direktesendt fjernsyn; opptakstjenester relatert til 
fjernsynsernes personlige preferanser; video on 
demand tjenester vedrørende underholdning, 
utdannelse, sport og kultur; fremskaffelse av filmer, 
videoer og fjernsynsprogrammer til seere av video on 
demand og near video on demand; vedding-, spill- og 
gambling - tjenester; vedding-, spill-, gambling-, lotteri- 
eller bookmaker -virksomhet ved bruk av kreditt; 
vedding-, spill-, gambling-, lotteri- eller bookmaker - 
virksomhet ved bruk av kredittkort; organisering og 
fremskaffelse av lotterier; elektronisk vedding, spilling, 
gambling, lotteri eller bookmakertjenester fremskaffet 
via internett eller via et globalt computer nettverk, eller 
online fra en computer nettverksdatabase, eller via 
telefoni inkludert til mobiltelefoner, eller via en 
fjernsynskanal inkludert en fjernsynskanal distribuert 
via satellitt, territorial- eller kabelfjernsyn kringkasting; 
arrangering og fremskaffelse av konkurranser for video-
og computerspill deltakere; betal for å spille tjenester; 
data til data interaktive spill og spilltjenester; interaktive 
pokerspill og gaming inkludert singel- og 
multispillertjenester; presentasjon og produksjon av 
pokertumeringer; utleie av online spill for utdannelse 
eller underholdning; elektroniske publiseringstjenester; 
videoopptak- og filmtjenester; informasjon og 
rådgivningstjenester relater til de forannevnte tjenester; 
fremskaffelse av nyheter, aktualitetsprogrammer og 
sportsinformasjon; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til fjernsyns og 
radioprogrammer for utdannelse, avslapping, 
underholdning, musikk og sport; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til fjernsyns- og 
radioprogrammer for utdannelse, avslapping, 
underholdning, musikk og sport fremskaffet online fra 
en computer database eller internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjon relatert til fjernsyns- og 
radioprogrammer, nyheter og sport; 
instruksjonstjenester; opplæringstjenester; 
rådgivningstjenester relatert til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposium 
eller workshops; arrangering av exhibitions eller 
festivaler; booking-agent tjenester; kinotjenester; 
filmstudiotjenester; distribusjon av radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, film, forhåndinnspilte 
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videokassetter, audio og/eller visuelt materiale, 
forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videokassetter; produksjon av 
radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, audio og/eller visuelt 
materiale, DVD-er, forhåndinnspilte videdisketter; 
redigering av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, 
filmer, forhåndsinnspilte videokassetter, audio og/eller 
visuelt materiale forhåndinnspilte videodisketter; utleie, 
leasing eller utlån av radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, film, forhåndinnspilte 
videokassetter, audio og/eller visuelt materiale, 
forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videokassetter; fremstilling av 
radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, film, 
forhåndinnspilte videokassetter, audio og/eller visuelt 
materiale, forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videokassetter for underholdning, 
utdannelse, sport eller kulturelle formål; 
underholdningsparktjenester og temaparker med tema 
fra filmer, radio eller fjernsynsproduksjon; organisering 
og drift av fornøyelsesparker og temaparker; 
organisering av underholdning; forberedelse og 
produksjon av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, 
filmer, forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er, audio 
og/eller visuelt materiale, forhåndinnspilte 
videokassetter, forhåndinnspilte videodisketter eller 
bevegelige bilder for distribusjon for overføring eller 
kringkasting på alle måter; fremskaffelse av 
radioprogrammer, televisjonsprogrammer, filmer, audio 
og/eller visuelt materiale eller online bevegelige bilder 
(ikke nedlastbare); publisering av trykt media og 
opptak; digitale bildetjenester; dubbing; 
videokassettredigering; underholdning; filmproduksjon; 
utleie av filmer; filmstudiotjenester; fremskaffelse av 
teaterfasiliteter; produksjon av show; 
videofilmproduksjon; utleie av lydutstyr; utleie av 
lyskastere og apparater for bruk på teater eller i 
filmstudio; utleie av filmprojektorer og tilbehør; utleie av 
radioutstyr; utleie av fjernsyn og fjernsynsutstyr; utleie 
av sportsutstyr; utleie av videokameraer; utleie av 
videokassetter; utleie av videoopptakere; 
teaterproduksjonstjenester; organisering eller 
vertskapstjenester ved prisutdelinger; presentasjon av 
filmer; produksjon av spesialeffekter; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportsarrangementer, utdannelse-, politiske- og 
kulturelle eventer; produksjon av kunst for 
animasjonsfilmer; tjenester vedrørende 
opptaksstudioer; fremskaffelse av video- og 
audioinnhold for salg og utleie, hvor forbrukeren har 
mulighet til single eller multiple visninger av 
medieinnhold via enhver form for avspillingsutstyr, alt 
forannevnte relatert til underholdning, utdannelse, sport 
og kultur; utdannelse og fremskaffelse av opplæring i 
forbindelse med miljøarbeid, energibesparelse, økologi 
og dyrevelferd; utdannelse og opplæring i forbindelse 
med alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
hydroelektriskkraft, tidevannskraft, geotermiskkraft, 
solcellekraft, biomasse og bioenergi; publisering av 
instruksjonsmateriale og promoteringsmateriale relatert 
til miljøbeskyttelse, energikonservering, økologi og 
dyrevelferd; arrangering og gjennomføring av 
seminarer og workshops (trening); etablering av 
treningsprogrammer og opplæringsmanualer; 
organisering og gjennomføring av sikkerhetskurs og 
utdannelseskurs; online nyhetsreportasje tjenester; 
online fremskaffelse av informasjon / generell leksika 
vitenskap relatert til underholdning, utdannelse, trening, 
sport, kultur, nyheter, aktuelle nyheter, satellitt, 
televisjon og radioprogrammer, musikk, film, bøker og 
andre trykte medier, videospill, computerspill, 
underholdningsmaskiner, underholdningssentre eller 
underholdningsparker; online oversettelsestjenester; 
online bibliotektjenester inkludert lån og utveksling av 
bøker og andre publikasjoner og fotografier; 
fremskaffelse av online klasser, seminarer, workshops, 
utstillinger og fremvisninger; leasing booking og 
fremskaffelse av dykkerutstyr; online kortspill; 

organisering av camping i forbindelse med 
sportsarrangement og ferier; fremskaffelse av 
ringetoner for telefoner; sykling som en sport, 
fremskaffelse av profesjonelle sykkeltjenester; 
organisering av sykkelevents; utleie, leasing og utlån 
av datarom; høydefinisjonsstudioer, 
redigeringsstudioer, kommenteringsstudioer og 
filmstudioer; konsultasjoner, informasjons- og 
rådgivningstjenester relatet til de forannevnte tjenester; 
rådgivning eller fremskaffelse av informasjon relatet til 
de forannevnte tjenester; informasjon relatert til de 
forannevnte tjenester fremskaffet online fra en 
computer database eller internett.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design relatert dertil; industrielle analyser og 
forskningstjenester; design og utvikling av computer 
hardware og software, inkludert online tekniske 
lagringsfasiliteter, online tekniske backup tjenester og 
online tekniske backup fasiliteter, software som en 
tjeneste [saas] tjenester, og elektroniske vertstjenester 
for og av filer, data, fotografier, grafikk, dokumenter, 
videoer, bilder, lydfiler, audiovisuelle filer, bildefiler, 
datafiler, dataprogrammer, informasjon for andre og 
videokonferansetjenester, men unntatt utførelse av 
kjemiske analyser; design, tegning og forhåndsbestilt 
skrivearbeid for sammenstillingen av websider på 
internett; vertstjenester for websider; opprettelse og 
vedlikehold av websider; datatjenester for interaktiv 
kommunikasjon og kringkasting; installasjon, utleie og 
vedlikehold av programvare; computertjenester knyttet 
til underholdning, utdanning, uthenting av informasjon 
og data via telefonlinjer, kabel, wire eller fiber, 
databaser eller computer nettverk; computer tjenester 
vedrørende uthenting av informasjon, meldinger, 
tekstlyd, bilder og data via et datanettverk, 
datatjenester knyttet til radio og fjernsynsprogrammer, 
datatjenester; vedlikehold og reparasjon av interaktive 
videospill enheter bestående av programvare og 
tilbehør, nemlig programvare for styring av 
spillkontroller; hjemmedatamaskintjenester nemlig 
rådgivning, installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
software, oppdatering av programvare og computer 
support- tjenester; datatjenester, nemlig organisering 
av infrastruktur for å muliggjøre tilgang til internett-
tjenester via fjernsyn for TV- abonnenter; rådgivning 
vedrørende utvikling av datasystemer; 
rådgivningstjenester knyttet til computerbaserte 
informasjonssystemer; elektronisk og online 
lagringstjenester; datalagringstjenester (annet enn 
fysisk lagring) datastyrte lagringstjenester; 
rådgivningstjenester vedrørende software eller 
hardware; design, installasjon, vedlikehold eller 
oppdatering av programvare; design av computer 
hardware; designtjenester; design av elektriske eller 
elektroniske systemer; design av illustrasjoner for 
animerte filmer; overvåkning og analysering av 
anropsinformasjon; computer programmeringstjenester; 
lukkede internettplattformtjenester; drift av 
søkemotorer; utleie eller leasing av computer hardware 
eller software; testing, forskning, vurdering, rådgivning 
eller fremskaffelse av informasjon i forbindelse med det 
foregående; datatjenester for online shopping; 
datamaskintjenester knyttet til behandling av 
bestillinger og utbetalinger; fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning med hensyn på miljøvern, 
energiøkonomisering og alternative energikilder, 
økologi så vel som gjennomføring av forskning og 
opptegning av ekspertrapporter vedrørende 
forannevnte områder; forskning og utvikling på varig 
bruk av natur og miljø; teknisk assistanse vedrørende 
miljøvern, energiøkonomisering og alternative 
energikilder, økologi og dyrevelferd og igangsetting av 
prosjekter i forbindelse med forannevnte; utvikling og 
testing av fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff og komponenter derav; 
utførelse av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energiøkonomisering og alternative energikilder, 
økologi og dyrevelferd; levering av ikke-nedlastbar 
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programvare for overføring, mottak, synkronisering, 
fremvisning, sikkerhetskopiering, overvåking, kontroll, 
deling, koding, dekoding, kryptering, gi tilgang til, gi 
ekstern tilgang til, oppretting, innsamling, lagring, 
sikring, fjerning, overføring, spre, gjenfinning, 
lokalisering, organisering eller ellers bruk av data, 
stemme, multimedia, lyd, visuelle, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, video, tekster, grafikk eller annen 
data, inkludert over et global kommunikasjonsnettverk; 
fremskaffelse og tilbydelse av databaserte tjenester 
over et datanettverk; teknisk rådgivningstjenester 
inkludert tjenester som tilbys via en hjelpelinje; 
fremskaffelse og levering av oppdatert elektronisk 
programvare; online værvarsling; levering av online 
kart; levering av tilpassede websider inneholdende 
brukerdefinert informasjon, søkemotorer og lenker til 
andre nettsteder; online skanning, oppdagelser, 
karantene setting og eliminering av virus, ormer, 
trojanere, spionvare, malware, og uautorisert data og 
programmer på computere og elektroniske enheter; 
online styring og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online vertstjenester som tillater 
brukere å publisere og dele data online; levering av 
interaktive kalendere fra en datamaskin database eller 
via internett; fremskaffelse av online 
nettsikkerhetstjenester innenfor områdene miljøvern, 
energiøkonomisering, økologi, alternative energikilder, 
inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse, og biodrivstoff; 
eksterne sikkerhetskopieringstjenester for 
datamaskindata inkludert tjenester fremskaffet over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; 
konsultasjonsvirksomhet, informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til alle de nevnte 
tjenestene; informasjon relatert til de nevnte tjenestene 
fremskaffet online fra en datamaskin database eller via 
en hjelpelinje eller internett.  

  Klasse 45   Juridiske tjenester, sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og personer; personlige og sosiale 
tjenester utført av andre for å møte enkeltpersoners 
behov; lisensiering av radioprogrammer, TV- 
programmer, filmer, spillefilmer, forhåndinnspilte 
videokassetter, lyd og/eller visuelt materiale, 
forhåndinnspilte videokassetter, DVD-er eller 
forhåndinnspilte videoplater; rådgivningstjenester 
vedrørende immaterielle rettigheter eller lisensiering 
og/eller beskyttelse av industriell eiendom; lisensiering 
av computer programvare; utnyttelse av opphavsrettslig 
beskyttet materiale; utnyttelse av rettigheter til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, forhåndinnspilte 
videokassetter, forhåndinnspilte videoplater eller filmer; 
utnyttelse av immaterielle eller industrielle rettigheter; 
tjenester vedrørende spørsmål om 
lisensieringsrettigheter; lisensieringstjenester; styring 
av immaterielle rettigheter eller industrielle rettigheter; 
juridiske tjenester for utnyttelse, bruk og rettigheter til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, 
forhåndinnspilte videokassetter, forhåndinnspilte 
videoplater eller filmer; juridiske tjenester vedrørende 
utnyttelse av immaterielle rettigheter eller industrielle 
rettigheter; tjenester vedrørende beskyttelse av 
copyright; levering av horoskop; 
eiendomsmeglingslisensiering; lobbyvirksomhet for 
politiske formål, inkludert politisk press vedrørende 
miljøvern, energiøkonomisering og alternative 
energikilder, økologi og dyrevelferd; fremskaffelse av 
hjemme- og personlige sikkerhetsalarmer; hjemme- og 
personlige overvåkings- og alarmsikkerhetstjenester; 
tyveri -og innbruddsalarm tjenester; brannalarm- og 
beskyttelsestjenester; tjenester vedrørende 
sikkerhetsvurderinger knyttet til personsikkerhet og 
sikkerhet rundt installasjoner innenfor landegrensene; 
datastyrte sikkerhetstjenester knyttet til personsikkerhet 
og sikkerhet rundt installasjoner innenfor 
landegrensene; overvåking av personlige sikkerhets- 
og kontrollsikkerhetsapparater; rådgivningstjenester 
knyttet til sikkerhet; utleie av sikkerhetsapparat; utleie 
av sikkerhets- og overvåkingsapparater; elektroniske 

beskyttelsestjenester for sentrale bygg, kontorer og 
installasjoner; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og oversvømmelsesalarmer; 
overvåkningstjenester av og for sikkerhets- og 
brannsystemer; nettovervåkning for brannsikkerhet og 
generellsikkerhet; sikkerhetstjenester vedrørende 
beskyttelse mot branner og innbrudd; online 
fremskaffelse av informasjon og generell leksika 
kunnskap om sikkerhet, sikkerhetssystemer, 
personligsikkerhet, bedriftssikkerhet, 
husholdningssikkerhet; online dating, vennskaps-, bli 
kjent-, og sosiale nettverkstjenester; levering av 
horoskop online; fremskaffelse av tjenester vedrørende 
beskyttelse mot elektronisk svindel; fremskaffelse av 
online tjenester for personlig livsstil, emosjonell tilstand 
og helse, og fitness, samt programmer relatert til 
elektronisk sporing av forannevnte følelser, trening og 
tilstand, og belønninger og insentiv programmer knyttet 
til det samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energiøkonomisering og alternative energikilder, 
økologi og dyrevelferd og påvirkere av slike prosjekter; 
informasjons- og rådgivende tjenester relatert til 
forannevnte; informasjon relatet til de forannevnte 
tjenester fremskaffet online fra en computer database 
eller via en hjelpelinje eller internett. 
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(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Festemidler for proteser; festemidler for tannproteser; 

basemateriale for tannproteser, materiale for 
tannproteser; materiale til tannproteser; sement for 
tannproteser; odontologisk materiale for tillaging av 
tannmodeller; ortodontiske alginater for tannavtrykk; 
tannkitt; tannfyllingsmateriale; materiale for tannbroer; 
materiale for tannkroner; binde materiale  for tenner; 
dentale tannfyllingsmateriale; materiale for 
tanngjenoppbygging; sammensetninger for 
gjenoppretting av tenner; odontologisk materiale for 
kopiering av tannmodeller. 

  Klasse 10   Proteser; ortopediske proteser; proteser for dental 
bruk; proteser for medisinsk behandling; instrumenter 
for implantering av proteser; proteser i form av innlegg 
for dentalt bruk; implanterte proteser; proteser for 
implantering i kjevebenet; proteser for delvis 
gjenoppretting av tannkroner; proteser i porselen med 
høy styrke påmontert emaljen; proteser for fullstendig 
gjenoppretting av tannkroner; proteser i porselen med 
høy styrke påmontert tannbenet; bittskinner [dentale]; 
elektriske redskaper for bruk av tannleger ved pleie av 
tennene; tannbeskyttelse for dentale formål; 
tannreguleringsskinner; tannproteser; kunstige tenner; 
deler til tannproteser; kunstige deler til tenner; implantat 
[protese] for tannkirurgi; protetiske deler for 
tannlegevirksomhet; tannproteser i form av innlegg; 
implantatmateriell [protese] for bruk innen tannkirurgi; 
implantat [protese] for bruk i tannlegevirksomhet. 

  Klasse 40   Tannteknikertjenester; tannteknikertjenester i form av 
spesialproduksjon av tannproteser; spesialproduksjon 
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av tannproteser og løstenner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289893 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201607578 
(220) Inndato: 2016.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PARTNER LINE AS, Postboks 75, 3361 GEITHUS, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Svømmebassenger, ikke av metall, samt 
dertilhørende deler og utstyr. 

  Klasse 35   Salg av svømmebassenger, samt dertilhørende deler 
og utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289894 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608220 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gerhard Gulbrandsen, Postboks 431, 8001 BODØ, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motorsykler; deler og tilbehør til motorsykler; fotstøtter 
og fothvilere for motorsykler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 289895 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(210) Søknadsnr.: 201608243 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Prototal AS, Kirkegata 75C, 7600 LEVANGER, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 40   Prototypefabrikasjon- og serieproduksjon av nye 
produkter for andre; fremstilling av individuelt 
tilpassede plast og metalldeler og prototyper etter ordre 
og spesifikasjon for andre; rådgivningstjenester 
innenfor området prototypefremstilling og 
serieproduksjonsfremstilling av nye produkter for andre; 
plastproduksjon; forming av metallplater; 3D-print 
prototypeproduksjon.  

  Klasse 42   Forskning og utvikling av nye produkter (for andre). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72 

og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). 
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden 
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. 

Etterfølgende  
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den 

internasjonale registreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det 

land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal 
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. 

Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen 

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70. 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0636067 
(151) Int.reg.dato: 1994.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201512185 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TATONKA GmbH, Robert-Bosch-Str. 3, DE-86453 
DASING, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Camera cases and protective rain covers for these 

goods. 
  Klasse 18   Goods made from leather and imitations of leather, 

namely bags and other containers not adapted to the 
objects for which they are made and purses, wallets 
and key cases; trunks and suitcases; handbags, 
briefcases, shopping bags, school bags, sports bags, 
not adapted to the products for which they are made, 
leisure bags, traveling bags, card cases, duffel bags, 
pack bags, backpacks, devices for carrying children 
and goods on the back, protective rain covers for these 
goods; traveling sets of leather and imitation leather; 
trekking poles; garment bags (for travel). 

  Klasse 22   Tents and tarpaulins. 
  Klasse 25   Clothing, ponchos, footwear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0642939 
(151) Int.reg.dato: 1995.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201608781 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TISSOT S.A., chemin des Tourelles 17, CH-2400 LE 
LOCLE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Watches and watch parts;  jewelry articles; jewelry. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0652019 
(151) Int.reg.dato: 1996.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201603388 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Accell Trademarks B.V., Industrieweg 4, NL-8444AR 
HEERENVEEN, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Taillights for cycles; burners for lamps; lamps and 
lanterns for lighting; lamp reflectors and reflectors for 
vehicles. 

  Klasse 12   Saddles for bicycles and motorcycles and parts of 
saddles; saddles for passengers; cycles, parts and 
accessories of cycles, namely luggage, tires, bells, 
protection bars for frames, handles, rear wheel nets, 
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casings for chains, chains, pedals and rubber fittings 
thereof, spokes, handlebars and mudguards for 
handlebars, air pumps, brackets and fittings for pumps, 
mudguards, fenders, mirrors, kickstands, drum brakes, 
coaster brakes, covering bands for rims, shift hubs, 
footrests, windshields, saddle covers, saddlebags, 
bags for cycles, kits for repairing inner tubes, inner 
tubes for tires, luggage stretchers; headlight holders for 
cycles. 

  Klasse 18   Bags; goods of leather or imitation leather (not 
included in other classes), namely bags, panniers, 
mudguards, leather straps and belts for luggage, pants 
clips, bottle cages; leather straps for luggage. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0657732 
(151) Int.reg.dato: 1996.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201609634 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-Stämpfli-
Strasse 96, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Watches, watch parts;  jewelry. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0718964 
(151) Int.reg.dato: 1999.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.06.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201609635 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Geobrugg AG, Aachstrasse 11, CH-8590 
ROMANSHORN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Trellis of metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0793897 
(151) Int.reg.dato: 2002.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201609636 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI, Mahir Iz 
Caddesi No:25 Altunizade Üsküdar, TR- ISTANBUL, 
Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Sanitary pads and tampons. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0813395 
(151) Int.reg.dato: 2003.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.10.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201610199 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-
Strasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical preparations for use in agriculture, 

horticulture and forestry, chemical preparations for the 
treatment of seeds (as far as included in this class), 
fertilizer. 

  Klasse 5   Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0862935 
(151) Int.reg.dato: 2005.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201512839 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Citycon OYJ, Pohjoisesplanadi 35 AB, FI-00100 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; office functions; business management 
and administration of retail properties; business 
management and administration of facilities comprised 
of retail premises, especially shopping malls; 
advertising and marketing of retail properties and 
facilities comprised of retail premises, especially 
shopping malls, to consumers, retailers and other 
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parties engaged in retail business; computerized point-
of-sale data collection services for retailers; 
presentation of goods on communication media for 
retail purposes; department store retail services, 
electronic shopping retail services, retail services, retail 
store services, all relating to clothing, footwear, 
headgear, food, beverages, home textiles, electronics, 
cosmetics, jewellery, clocks and watches (goldsmith 
products), bags, tobacco products and products in the 
field of optics; managing of real estate agencies. 

  Klasse 36   Real estate appraisal, real estate consultation, real 
estate and property management, arranging real estate 
rental agreements, leasing of real estate, real estate 
agency, financial appraisal concerning real estate, real 
estate management and related services, real estate 
asset and property management as well as managing 
of real estate funds, issuing of vouchers in shopping 
malls, real estate investment services not including 
loaning money for purchasing real estate or homes. 

  Klasse 37   Building construction;  renewal and renovation of retail 
premises; maintenance and repair of retail properties. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0889689 
(151) Int.reg.dato: 2006.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201609638 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Georg Fischer JRG AG, Hauptstrasse 130, CH-4450 

SISSACH, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Metal valves, including globe shut-off valves, straight 
and oblique shut-off valves, for water pipes. 

  Klasse 11   Combination valves as parts of sanitary installations in 
hot and cold water distribution systems in buildings, 
including globe shut-off valves, pressure reducing 
valves and filters;  thermostatic valves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0904573 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201512842 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MANUEL ROS FERNANDEZ, Polígono Industrial 
Picassent, Calle 1, Parcela D 5, Nave 10, ES-46220 
PICASSENT (VALENCIA), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitation leather, animal skins, hides, 

handbags, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harnesses and 

saddlery. 
  Klasse 25   Ready-made clothing for women, men or children and 

footwear (except orthopaedic footwear), headgear. 
  Klasse 35   Business operation or management assistance for 

commercial or industrial companies; business 
administration, office functions; import-export agencies; 
retail and wholesale sales services, or sales services 
via global computer networks, exclusive agency 
services and commercial representation; franchising 
services in commercial company operational or 
management assistance, all of these services relating 
to all types of ready-made clothing, footwear and 
headgear, as well as dress accessories and 
complements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1030233 
(151) Int.reg.dato: 2010.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.01.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201512193 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GP Pharm S.A., Polígono Industrial Els. Vinyets-Els 

Fogars, 2 Carretera C-244 Km. 22, ES-08777 SANT 
QUINTÍ DE MEDIONA, BARCELONA, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals products used in the cosmetic and 

pharmaceutical industries for human use. 
  Klasse 3   Perfumery; dentifrices; excluding preparations for the 

care and hygiene of animals. 
  Klasse 5   Sanitary preparations for medical purposes; plasters, 

materials for dressings; material for stopping teeth and 
dental wax; disinfectants; herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1058235 
(151) Int.reg.dato: 2010.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201609640 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark is composed of a stylized letter "E" with a 90 

degrees rotation and devoid of its own base; below the 
three parallel lines, with the central one shorter, there is 
the fancy wording "Entre Amis". 

(730) Innehaver: 
 C.A. GROUP S.r.l., Via Fratelli Bandiera, 2, IT-63074 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Toilet water, perfumes, shower and bath foam, hair 
colorants, hair lotions, cosmetics, cosmetic creams, 
dentifrices, deodorants for human beings or for 
animals, incense, oils for cosmetic purposes, essential 
oils, bath salts, not for medical purposes, soap, 
shampoos, hair conditioners. 

  Klasse 18   Animal skins, bags for sports, beach bags, briefcases, 
business card cases, cases of leather or leatherboard, 
credit card cases, wallets, garment bags for travel, 
handbags, haversacks, imitation leather, key cases, 
leatherboard, music cases, parasols, pocket wallets, 
purses, rucksacks, school bags, suitcases, travelling 
bags, travelling trunks, umbrellas, valises, vanity cases, 
not fitted, walking sticks. 

  Klasse 25   Dresses, suits, bibs, not of paper; berets; underwear; 
sweat-absorbent underwear, footwear, shoes, boots, 
stockings, sweat-absorbent stockings, socks, breeches 
for wear, bathing trunks, shirts, short-sleeve shirts, 
sports singlets, hats, belts, tights, camisoles, bathing 
suits, bath robes, beach clothes, neckties, ascots, 
bathing caps, shower caps, panties, pocket squares, 
scarfs, boot uppers, gaiters, garters, skirts, overalls, 
girdles, gloves, jerseys [clothing], leg warmers, 
leggings (trousers), liveries, pelerines, mantillas, skorts, 
boxer shorts, underpants, wet suits for water-skiing, 
vests, trousers, slippers, parkas, pelisses, furs 
(clothing), pajamas, cuffs, ponchos, suspenders, sock 
suspenders, brassieres, sandals, saris, sarongs, 
esparto shoes or sandals, bath slippers, gymnastic 
shoes, beach shoes, sports shoes, sashes for wear, 
wimples, overcoats, trouser straps, half-boots, lace 
boots, fur stoles, tee-shirts, togas, uniforms, dressing 
gowns, cap peaks, wooden shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1074294 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201512432 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NOKEN DESIGN, S.A., Carretera Viver - Puerto 

Burriana, Km 63,500, ES-12540 VILLARREAL 
(CASTELLÓN), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys; building materials of 

metal; buildings, transportable, of metal; railway 
material of metal; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery; pipes of metal; safes; 
minerals; water-pipes of metal, water-pipe valves of 
metal, floor tiles and paving blocks of metal, bath 
cubicles of metal. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; taps; shower cubicles. 

  Klasse 20   Water-pipe valves of plastic. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1117094 
(151) Int.reg.dato: 2011.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.10.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201610200 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hoshizaki Electric Co., Ltd., 3-16, Minamiyakata, 

Sakae-cho , JP-470-1194 TOYOAKE-SHI, AICHI , 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Metalworking machines and tools; mining machines 

and apparatus; construction machines and apparatus; 
conveyors for ice; loading-unloading machines and 
apparatus; chemical processing machines and 
apparatus for composting kitchen garbage; chemical 
processing machines and apparatus; textile machines 
and apparatus; whipped cream making machines for 
industrial purposes; ice slicers for industrial purposes; 
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ice crushers for industrial purposes; coffee grinders for 
industrial purposes, other than hand-operated; aerated 
water making machines; food or beverage processing 
machines and apparatus; lumbering, woodworking, or 
veneer or plywood making machines and apparatus; 
pulp making, papermaking or paper-working machines 
and apparatus; printing or bookbinding machines and 
apparatus; sewing machines; agricultural machines, 
agricultural implements other than hand-operated; shoe 
making machines; leather tanning machines; tobacco 
processing machines; glassware manufacturing 
machines and apparatus; painting machines and 
apparatus; vacuum packaging machines; packaging or 
wrapping machines and apparatus; power-operated 
potters' wheels; plastic processing machines and 
apparatus; semiconductor manufacturing machines and 
systems; machines and apparatus for manufacturing 
rubber goods; stone working machines and apparatus; 
non-electric prime movers (not for land vehicles); 
pneumatic or hydraulic machines and instruments; 
adhesive tape dispensing machines; automatic 
stamping machines; dish washing machines; electric 
wax-polishing machines; washing machines; vacuum 
cleaners; electric food blenders; industrial magnetic 
stirrers for cooking; peeling machines for industrial 
purposes; cutting, chopping and slicing machines for 
industrial purposes; cooking utensil washers for 
industrial purposes; dishwashers for industrial 
purposes; dish conveyors for industrial dishwashers; 
automatic dish lifts for industrial dishwashers; dish 
storage wagons for use with industrial dishwashers; 
roast meat griddle washing machines; industrial 
polishing machines for dish of metal; electric ice slicers 
for household purposes; electric ice crushers for 
household purposes; household magnetic stirrers for 
cooking; repairing machines and apparatus; 
mechanical parking systems; vehicle washing 
installations; power sprayers for disinfecting, 
insecticides and deodorants (not for agricultural 
purposes); machine elements (not for land vehicles); 
lawnmowers; curtain drawing devices electrically 
operated; waste compacting machines and apparatus; 
waste crushing machines; kitchen garbage disposing 
machines for industrial purposes; starters for motors 
and engines; AC motors and DC motors (not including 
those for land motors); AC generators (alternators); DC 
generators; dynamo brushes; household electric 
vacuum sealing machines for packaging purposes. 

  Klasse 11   Set units of toilet bowl and seat; drying apparatus for 
chemical processing; recuperators for chemical 
processing; steamers for chemical processing; 
evaporators for chemical processing; distillers for 
chemical processing; heat exchangers for chemical 
processing; milk sterilizers; industrial furnaces; nuclear 
reactors; industrial boilers; air purifying apparatus and 
machines for eliminating ethylene; air conditioning 
apparatus for industrial purposes; industrial table-
mounted electrical refrigerators and freezers; industrial 
defrosting/refrigerating apparatus and machines; 
refrigerators for cooling beer mugs; electrical 
refrigerators for storing/cooling wine; industrial 
prefabricated electrical refrigerators; industrial 
prefabricated electrical ice storage freezers; industrial 
deep-freezers for food; industrial quick cooling 
refrigerators for food; electric freezers and refrigerators 
for industrial purposes; kitchen sinks with refrigerators 
for industrial purposes; electric showcase refrigerators 
and freezers for sushi; electric showcase refrigerators 
and freezers; electric refrigerated display stands; table-
mounted ice dispensers for industrial purposes; ice and 
chilled water dispensers for industrial purposes; electric 
water cooling apparatus for industrial purposes; 
refrigerating apparatus for use with cold salt water for 
perishable foods; table-top ice making machines with 
ice cream making function for industrial purposes; 
industrial ice making machines with packaging 
functions; ice machines; freezing machines and 
apparatus; clothes drying machines for industrial 
purposes (electric); industrial deep fryers; industrial rice 

cookers; industrial cooking pots; industrial roasters; 
industrial cooking ovens; industrial fryers with table 
(electric); industrial noodle boilers; industrial steamers 
for cooking; cooking equipment for industrial purposes; 
industrial steam convection ovens; industrial cooking 
heaters; electromagnetic induction cookers for 
industrial purposes; industrial dish drying apparatus 
and installations; dish sterilizing machines for industrial 
use; cooking utensil sterilizing machines for industrial 
use; industrial draft beer dispensers with cooling 
function; industrial iced coffee dispensers; industrial 
coffee heaters; industrial juice dispensers; industrial 
iced aerated beverage dispensers; temperature-
controlled beverage dispensers; electric wine servers 
with cooling function; electric cocktail servers with 
cooling function; chilled sake servers; chilled beverage 
dispensers; soft ice cream dispensers for industrial 
purposes; soft ice cream beverage dispensers for 
industrial purposes; miso soup dispensers for industrial 
purposes; soup dispensers for industrial purposes; 
soup heaters for maintaining soup temperature for 
industrial purposes; mineral water dispensers for 
industrial purposes; aerated water dispensers for 
industrial purposes; ice cream dispensers for industrial 
purposes; beverage dispensers for industrial purposes; 
water-spraying industrial defrosting apparatus for 
thawing frozen foods; industrial vacuum defrosting 
apparatus for thawing frozen foods; storage device for 
promoting the maturation of foods by maintaining 
temperature; electric heating storage for industrial 
purposes; wall mounted tea dispensers for industrial 
purposes; mobile wagon-type tea dispensers for 
industrial purposes; tea dispensers for industrial 
purposes; paper cup dispensers as a component of tea 
dispenser for industrial purposes; tap water faucets; 
level controlling valves for tanks; pipe line cocks; waste 
water treatment tanks for industrial purposes; septic 
tanks for industrial purposes; garbage incinerators; 
solar water heaters; industrial electric water purifying 
apparatus for purifying tap water by freezing and then 
melting; water electrolyzing apparatus and machines 
for industrial purposes; water purifying apparatus; 
electric lamps and other lighting apparatus; microwave 
ovens (cooking apparatus); electric coffee makers for 
household purposes; electric ice machines for 
household purposes; defrosting/refrigerating apparatus 
and machines for household purposes; electric freezers 
and refrigerators for household purposes; electric tea 
servers for household purposes; electric ice cream 
making machines for household purposes; water 
electrolyzing apparatus and machines for household 
purposes; household electric water purifying apparatus 
for purifying tap water by freezing and then melting; 
electric fryers with table for household use; electric 
deep fryers for household use; electric noodle boilers 
for household use; electric food steamers for household 
use; household electrothermic appliances; 
electromagnetic induction cookers for household 
purposes; non-electric cooking heaters for household 
purposes; cooking tops; kitchen sinks; industrial 
prefabricated electrical ice storage freezers; ice chests 
for household purposes (not for carrying with); ice-
cooling refrigerators for household purposes; dish 
sterilizing machines for household use; bathtubs and 
the like; standing paper lanterns; portable paper 
lanterns; gas lamps; oil lamps; lamp chimneys; 
warming pans (non-electric); pocket warmers (non-
electric); hot water bottles for warming one's feet in 
bed; toilet stool units with a washing water squirter; 
disinfectant dispensers for toilet; toilet bowls; seatings 
for use with Japanese style toilet bowls; waste water 
treatment tanks for household use; septic tanks for 
household use; toilet ventilators (non-electric); heating 
or cooling packs filled with chemical substances ready 
to react when required; non-electric heating apparatus 
for household purposes; machines for heating and 
drying kitchen garbage for industrial purposes. 

  Klasse 37   Construction; machinery installation; construction 
agency services; construction consultancy; building 
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construction supervision; shipbuilding; repair or 
maintenance of vessels; aircraft maintenance or repair; 
repair of bicycles; repair or maintenance of 
automobiles; oil check and change for automobiles; 
washing, wax coating, polishing, cleaning of 
automobiles; providing facilities for car wash; repair or 
maintenance of railway rolling stock; repair or 
maintenance of two-wheeled motor vehicles; repair or 
maintenance of cameras; repair or maintenance of 
photographic machines and apparatus; repair or 
maintenance of binoculars; repair or maintenance of 
optical machines and instruments; repair or 
maintenance of movie projectors; repair or 
maintenance of cinematographic machines and 
apparatus; repair or maintenance of elevators (lifts); 
repair or maintenance of loading-unloading machines 
and apparatus; repair or maintenance of fire alarms; 
repair or maintenance of gas alarms; repair or 
maintenance of burglar alarms; repair or maintenance 
of safety equipment and implements; repair or 
maintenance of office machines and apparatus; repair 
or maintenance of air purifying apparatus and 
machines for eliminating ethylene; repair or 
maintenance of ventilating and air-conditioning 
apparatus; burner maintenance or repair; repair or 
maintenance of boilers and other non-electric prime 
movers (not for land vehicles); repair or maintenance of 
pump and other pneumatic or hydraulic machines and 
instruments; repair or maintenance of industrial table-
mounted electrical refrigerators and freezers; repair or 
maintenance of industrial defrosting/refrigerating 
apparatus and machines; repair or maintenance of 
refrigerators for cooling beer mugs; repair or 
maintenance of refrigerators for cooling wine; repair or 
maintenance of industrial prefabricated electrical 
refrigerators; repair or maintenance of industrial 
prefabricated electrical ice storage freezers; repair or 
maintenance of industrial deep-freezers for food; repair 
or maintenance of industrial quick cooling refrigerators 
for food; repair or maintenance of refrigerators and 
freezers for industrial purposes; repair or maintenance 
of electric showcase refrigerators and freezers for 
sushi; repair or maintenance of electric showcase 
refrigerators and freezers; repair or maintenance of 
electric refrigerated display stands; repair or 
maintenance of table-mounted ice dispensers for 
industrial purposes; repair or maintenance of ice and 
chilled water dispensers for industrial purposes; repair 
or maintenance of electric water cooling apparatus for 
industrial purposes; repair or maintenance of 
refrigerating apparatus for use with cold salt water for 
perishable foods; repair or maintenance of electric 
table-top ice making machines with ice cream making 
function for industrial purposes; repair or maintenance 
of industrial ice making machines with packaging 
functions; repair or maintenance of ice machines; repair 
or maintenance of freezing machines and apparatus; 
repair or maintenance of computers; repair or 
maintenance of electronic machines and apparatus; 
repair or maintenance of telecommunication machines 
and apparatus; repair or maintenance of construction 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
microwave ovens (cooking apparatus); repair or 
maintenance of electric coffee makers for household 
purposes; repair or maintenance of electric ice 
machines for household purposes; repair or 
maintenance of defrosting/refrigerating apparatus and 
machines for household purposes; repair or 
maintenance of electric freezers and refrigerators for 
household purposes; repair or maintenance of electric 
tea servers for household purposes; repair or 
maintenance of electric ice cream making machines for 
household purposes; repair or maintenance of 
household electric vacuum sealing machines for 
packaging purposes; repair or maintenance of water 
electrolyzing apparatus and machines for household 
purposes; repair or maintenance of household electric 
water purifying apparatus for purifying tap water by 
freezing and then melting; repair or maintenance of 

electric fryers with table for household use; repair or 
maintenance of electric deep fryers for household use; 
repair or maintenance of electric noodle boilers for 
household use; repair or maintenance of electric food 
steamers for household use; repair or maintenance of 
household electrothermic appliances; repair or 
maintenance of electromagnetic induction cookers for 
household purposes; repair or maintenance of electric 
lighting apparatus; repair or maintenance of power 
distribution or control machines and apparatus; repair 
or maintenance of power generators; repair or 
maintenance of electric motors; repair or maintenance 
of laboratory apparatus and instruments; repair or 
maintenance of measuring and testing machines and 
instruments; repair or maintenance of disinfected and 
sterilized water making machines for medical purposes; 
repair or maintenance of medical machines and 
apparatus; repair or maintenance of firearms; repair or 
maintenance of printing or bookbinding machines and 
apparatus; repair or maintenance of chemical 
processing machines and apparatus; repair or 
maintenance of glassware manufacturing machines 
and apparatus; repair or maintenance of fishing 
machines and instruments; repair or maintenance of 
metalworking machines and tools; repair or 
maintenance of control apparatus for metalworking 
machines and tools; repair or maintenance of shoe 
making machines and instruments; repair or 
maintenance of industrial furnaces; repair or 
maintenance of mining machines and apparatus; repair 
or maintenance of rubber-goods manufacturing 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
integrated circuits manufacturing machines and 
systems; repair or maintenance of semiconductor 
manufacturing machines and systems; repair or 
maintenance of whipped cream making machines for 
industrial purposes; repair or maintenance of ice slicers 
for industrial purposes; repair or maintenance of ice 
crushers for industrial purposes; repair or maintenance 
of coffee grinders for industrial purposes (other than 
hand-operated); repair or maintenance of aerated water 
making machines; repair or maintenance of food or 
beverage processing machines and apparatus; repair 
or maintenance of machines and apparatus for 
lumbering, woodworking, or veneer or plywood making; 
repair or maintenance of textile machines and 
apparatus; repair or maintenance of painting machines 
and apparatus; repair or maintenance of agricultural 
machines and implements; repair or maintenance of 
machines and apparatus for pulp-making, papermaking 
or paper-working; repair or maintenance of plastic 
processing  machines and apparatus; repair or 
maintenance of vacuum packing machines; repair or 
maintenance of packing or wrapping machines and 
apparatus; repair or maintenance of sewing machines; 
repair or maintenance of storage tanks; repair or 
maintenance of gasoline station equipment; repair or 
maintenance of mechanical parking systems; repair or 
maintenance of bicycle parking apparatus; repair or 
maintenance of dish washing machines; repair or 
maintenance of electric wax-polishing machines; repair 
or maintenance of washing machines; repair or 
maintenance of vacuum cleaners; repair or 
maintenance of electric food blenders; repair or 
maintenance of industrial deep fryers; repair or 
maintenance of industrial cooking ovens; repair or 
maintenance of industrial fryers with table (electric); 
repair or maintenance of industrial noodle boilers; 
repair or maintenance of industrial steamers for 
cooking; repair or maintenance of cooking equipment 
for industrial purposes; repair or maintenance of 
industrial steam convection ovens; repair or 
maintenance of industrial cooking heaters; repair or 
maintenance of electromagnetic induction cookers for 
industrial purposes; repair or maintenance of industrial 
dishwashers; repair or maintenance of cooking utensil 
washing machines for industrial purposes; repair or 
maintenance of dish sterilizing machines for industrial 
use; repair or maintenance of cooking utensil sterilizing 
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machines for industrial use; repair or maintenance of 
industrial polishing machines for dish of metal; repair or 
maintenance of dish drying machines for industrial 
purposes; repair or maintenance of industrial magnetic 
stirrers for cooking; repair or maintenance of peeling 
machines for industrial purposes; repair or 
maintenance of cutting, chopping and slicing machines 
for industrial purposes; repair or maintenance of iced 
coffee dispensers for industrial purposes; repair or 
maintenance of industrial coffee heaters; repair or 
maintenance of soup heaters for maintaining soup 
temperature for industrial purposes; repair or 
maintenance of water-spraying industrial defrosting 
apparatus for thawing frozen foods; repair or 
maintenance of industrial vacuum defrosting apparatus 
for thawing frozen foods; repair or maintenance of 
storage device for promoting the maturation of foods by 
maintaining temperature; repair or maintenance of 
electric heating storage for industrial purposes; repair 
or maintenance of draft beer dispensers with cooling 
function for industrial purposes; repair or maintenance 
of industrial juice dispensers; repair or maintenance of 
servers for shochu mixed with soda water; repair or 
maintenance of electric wine servers with cooling 
function; repair or maintenance of soft ice cream 
beverage dispensers for industrial purposes; repair or 
maintenance of miso soup dispensers for industrial 
purposes; repair or maintenance of aerated water 
dispensers for industrial purposes; repair or 
maintenance of dish dispensers for industrial purposes; 
repair or maintenance of heated dish dispensers for 
industrial purposes; repair or maintenance of industrial 
iced aerated beverage dispensers; repair or 
maintenance of electric cocktail servers with cooling 
function; repair or maintenance of chilled sake servers; 
repair or maintenance of chilled beverage dispensers; 
repair or maintenance of  soft ice cream servers; repair 
or maintenance of soup dispensers for industrial 
purposes; repair or maintenance of mineral water 
dispensers for industrial purposes; repair or 
maintenance of ice cream dispensers for industrial 
purposes; repair or maintenance of beverage 
dispensers for industrial purposes; repair or 
maintenance of industrial washing machines; repair or 
maintenance of clothes drying machines for industrial 
purposes (electric); repair or maintenance of vehicle 
washing installation; repair or maintenance of vending 
machines; repair or maintenance of power-driven floor 
cleaning machines; repair or maintenance of 
amusement machines and apparatus; repair or 
maintenance of machines and apparatus for use in 
beauty salons or barbers' shops; repair or maintenance 
of water pollution control equipment; repair or 
maintenance of water electrolyzing apparatus and 
machines for industrial purposes; repair or 
maintenance of industrial electric water purifying 
apparatus for purifying tap water by freezing and then 
melting; repair or maintenance of water purifying 
apparatus and instruments; repair or maintenance of 
ice slicers (excluding those belonging to household 
electrothermic appliances and food or beverage 
processing machines and apparatus); repair or 
maintenance of food waste processing machines; 
repair or maintenance of waste compacting machines 
and apparatus; repair or maintenance of waste 
crushing machines and apparatus; repair or 
maintenance of machines for heating and drying 
kitchen garbage for industrial purposes; repair or 
maintenance of kitchen garbage shredders for 
industrial purposes; repair or maintenance of kitchen 
garbage disposing machines for industrial purposes; 
repair or maintenance of diving machines and 
apparatus; repair or maintenance of nuclear power 
plants; repair or maintenance of chemical plants; repair 
or maintenance of electronic, luminous or mechanical 
signs; repair or maintenance of water tanks for live fish; 
repair or maintenance of valves; repair or maintenance 
of lawnmowers; repair or maintenance of electric or 
magnetic meters and testers; repair or maintenance of 

power transmissions and gearing for machines (not for 
land vehicles); repair or maintenance of optical fiber 
cables; repair or maintenance of robots for use in part 
assembly; repair or maintenance of machines for the 
ceramic industry; repair of baby carriages; repair of 
infant walkers; repapering of fusuma (Japanese style 
indoor sliding partitions); repapering of shoji (Japanese 
sliding screens of thin paper); recovering of carpets and 
rugs; recovering of flooring; repapering of wallpaper; 
repair of shutters of metal; repair of doors of metal; 
repair of window frames of metal; furniture restoration; 
umbrella repair; repair or maintenance of musical 
instruments; safe maintenance or repair; shoe repair; 
repair of Japanese style wooden clogs (Geta) and 
Japanese style sandals; clock and watch repair or 
maintenance; sharpening of scissors and kitchen 
knives; repair of bladed or pointed hand tools; repair of 
hand tools; setup or repair of locks; repair or 
maintenance of gas water heaters; repair or 
maintenance of non-electric cooking heaters; repair or 
maintenance of kitchen sinks and kitchen worktops; 
repair or maintenance of cooking pots and pans; repair 
or maintenance of signboards; repair of bags or 
pouches; repair of personal ornaments; repair of false 
hair; repair of hair ornaments; repair of waistbands and 
belts for clothing; repair of toys or dolls; repair of sports 
equipment; repair of billiard equipment; repair of game 
machines and apparatus; repair or maintenance of 
bathtubs and the like; repair of toilet stool units with a 
washing water squirt; repair of fishing tackle; repair of 
spectacles; repair or care of leather and fur; laundering; 
pressing of clothing; clothing repair (mending clothing); 
fluffing of cotton batting for futon; repair of tatami mats; 
repair of curtains; repair or maintenance of carpets; 
repair of household tap-water filters; repair of rice 
chests with measuring function; repair of portable 
coldboxes (non-electric); repair of vacuum bottles 
(insulated flasks); repair of cosmetic and toilet utensils; 
repair of ice slicers; repair of paintings and calligraphic 
works; repair of sculptures; repair of walking sticks and 
canes; repair or maintenance of butsudan (buddhist 
family altars); repair or maintenance of buddhist altar 
articles; repair or maintenance of blinds; repair or 
maintenance of mattresses; repair of fountain pens; 
repair of lighters for smokers; repair or maintenance of 
electric and battery operated aromatherapy units; 
chimney sweeping; cleaning of building air inlet and 
exhaust opening; cleaning of building exterior surfaces; 
cleaning of building interior; window cleaning; floor 
polishing; cleaning of sewage purification installation; 
septic tank cleaning; bathtub and bath boiler cleaning; 
street cleaning; park cleaning; playground cleaning; 
amusement park cleaning; roof drain cleaning; storage 
tank cleaning; disinfecting of telephone hand-sets; 
vermin exterminating (other than for agriculture, 
forestry or horticulture); insect exterminating (other than 
for agriculture, forestry or horticulture); fungus 
exterminating (other than for agriculture, forestry or 
horticulture); disinfection of buildings; sterilization of 
medical machines and apparatus; rental of building 
materials; rental of construction machines and 
apparatus; rental of floor cleaning machines; rental of 
cleaning machines; rental of mops; rental of cleaning 
tools; rental of car-washing apparatus; rental of electric 
washing machines; rental of laundry dryers; rental of 
spin dryers for clothes; rental of electric wax-polishing 
machines; rental of vacuum cleaners; rental of cleaning 
machines for structures; providing coin operated 
washing machines (electric); providing laundry dryers; 
providing spin dryers for clothes; rental of repairing 
machines and apparatus; rental of mining machines 
and apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1135272 
(151) Int.reg.dato: 2012.08.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.08.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201512844 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Green Factory Holding Sp. z o.o., Zdunowo 48, PL-09-

142 ZALUSKI, Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat; fish; poultry; game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables including fruit 
salads and vegetable salads; jellies; jams; compotes; 
eggs; milk; milk products; edible oils and fats. 

  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; living animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1152524 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201610201 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Royal Commonwealth Society for the Blind, 

Grosvenor Hall, Bolnore Road, GB-RH164BX 
HAYWARDS HEATH, WEST SUSSEX, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic publications. 
  Klasse 35   Promotional and public awareness campaigns; 

collection of membership subscriptions for charities. 
  Klasse 36   Charitable fundraising services; payment of 

membership subscriptions for charities. 
  Klasse 41   Education and training services (including in relation 

to treatment and cure of visual impairment); publication 
of books, leaflets, journals and other printed materials; 
electronic publishing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1153798 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201512196 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 August Gerstner Ringfabrik GmbH & Co. KG, Calwer 

Strasse 131, DE-75175 PFORZHEIM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery; bijouterie; 
rings (jewellery); wedding rings, in particular wedding 
rings of precious metals and their alloys and coated 
therewith, or wedding rings containing precious metals 
and their alloys; earrings, ear clips, brooches, chokers, 
necklaces, pendants, chains, bracelets; precious 
stones, pearls; horological and chronometric 
instruments, in particular small clocks, wrist watches, 
parts for clocks and watches, clock faces, housings for 
clocks and watches, clockworks, parts for clockworks; 
packaging, in particular caskets and cases, stands, 
decorative material for the aforesaid goods; parts and 
fittings for the aforesaid goods, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1169514 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201512197 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 August Gerstner Ringfabrik GmbH & Co. KG, Calwer 

Strasse 131, DE-75175 PFORZHEIM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery; bijouterie; 
rings (jewellery); wedding rings, in particular wedding 
rings of precious metals and their alloys and coated 
therewith, or wedding rings containing precious metals 
and their alloys; earrings, ear clips, brooches, chokers, 
necklaces, pendants, chains, bracelets; precious 
stones, pearls; horological and chronometric 
instruments, in particular small clocks, wrist watches, 
parts for clocks and watches, clock faces, housings for 
clocks and watches, clockworks, parts for clockworks; 
packaging, in particular caskets and cases, stands, 
decorative material for the aforesaid goods; parts and 
fittings for the aforesaid goods, included in this class. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1186481 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201315447 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.12.26 
(300) Søknadsprioritet: 2013.05.14, EM, 011813615 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Z & J Technologies GmbH, Bahnstr. 52, DE-52355 

DÜREN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 9   Measuring apparatus, measuring sets; computer 
hardware and computer software. 

  Klasse 42   Engineering relating to measurements and 
evaluations for the aforesaid goods; development of 
measurement programs and installation thereof, for 
others; computer software design. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1192662 
(151) Int.reg.dato: 2013.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.12.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201610202 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Fissman BioEcolistik", str. 1, d. 11, 1-y Magistralny 
tupik, RU-123290 MOSKVA, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Table forks; sharpening instruments; ladles for wine; 

spoons; cheese slicers, non-electric; egg slicers, non-
electric; pizza cutters, non-electric; scaling knives; can 
openers, non-electric; knives; scissors; vegetable 
slicers; table cutlery [knives, forks and spoons]; silver 
plate [knives, forks and spoons]. 

  Klasse 35   Import-export agencies; commercial information 
agencies; demonstration of goods; marketing studies; 
business investigations; marketing research; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; data search in computer files for others; 
commercial or industrial management assistance; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; auctioneering; sales promotion for 
others; rental of vending machines; distribution of 
samples; compilation of information into computer 
databases; administrative processing of purchase 
orders; modelling for advertising or sales promotion; 
procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1244514 
(151) Int.reg.dato: 2014.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201609647 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Perky Jerky, LLC, 7400 E. Crestline Circle, Suite 130, 
US-CO80111 GREENWOOD VILLAGE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Beef jerky and turkey jerky. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1248958 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201609648 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Technicolor Trademark Management, 1-5 rue Jeanne 

D'Arc, FR-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus for receiving, recording, transmitting, 
reproducing, storing, encrypting, decrypting sound or 
images; digital data transmitting and receiving 
apparatus; digital television receivers; decoders; 
television sets; players and recorders for compact 
disks, digital optical disks, high-density optical disks; 
MP3 and MP4 players; photographic cameras; video 
cameras; internet cameras; camcorders; radios; video 
transmitters; audio mixing consoles; video mixers and 
data mixers; continuous multimedia streaming 
readers/decoders; multimedia players; multiplexers, 
demultiplexers; projection screens and projectors; 
overhead projectors; television and video screens; 
digital display screens; multimedia screens; sound and 
image recording apparatus for television and cinema, 
namely television monitors, mixing consoles, digital-
audio stations and mobile control equipment for 
television and cinema; high-fidelity sound systems; 
audio-video speakers; digital optical disks, audio and 
video recordings; audio and video optical disks; 
apparatus for the amplification, modulation, detection 
and remote transmission of sound; remote control 
apparatus; earphones; microphones; batteries; battery 
chargers; audio-video cables; autonomous connectors 
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and HDMI cables for adapting video services; video 
display processors; software platforms for the digital 
distribution of audio-video and game content; software 
for video game creation and development; video game 
software; software for database creation, management, 
editing and use; software for providing access to a 
computer or data transmission network, particularly to a 
global communication network (such as the Internet); 
software platforms for the distribution of content (video, 
voice and data) in the field of media, entertainment and 
communication; video display control apparatus and 
software; apparatus and software for resolution 
adaptation and image and video improvement; 
apparatus and software for data collection, for image, 
video, sound and data indexing and editing; apparatus 
and software for production and post-production of 
multimedia content (films, photographs, videos, digital 
images, 3D images); apparatus and software for color 
management in multimedia content (films, photographs, 
videos, digital images, three-dimensional images), 
particularly correction, profiling, calibration, color 
grading, characterization, color calibration, 
transformation, color visualization, color range 
expansion and color rendering; apparatus and software 
for data, sound and image conversion, compression 
and transcoding; electronic processing apparatus and 
software for video display control; apparatus and 
software for auto-focus, object recognition, object 
tracking and adapted cropping of images and video; 
software and apparatus for digital special effects; multi-
platform software for the creation, animation, 
visualization and preview of multimedia content in three 
dimensions (3D) in real time or not; computer software 
for the creation of virtual reality content in three 
dimensions (3D) and special effects in three 
dimensions (3D); software platform for multimedia 
content synchronization with multiple audio-video 
apparatus; software for smart electronic apparatus 
worn on the body; smart glasses; apparatus and 
software for augmented reality; software for data 
management, particularly data analysis, extraction and 
indexing, whether in real time or not, to and from 
connected smart apparatus and applications; software 
platforms and software libraries for connecting smart 
apparatus of all kinds to software platforms or 
applications "in the cloud" for providing remote access 
for data capture, display, storage, archiving, search, 
indexing, sharing, analysis, tracking, locating, 
maintenance and exchange; data processing 
equipment and computers; computer screens; portable 
computers; multimedia tablets; touchscreen tablets; e-
book readers; computer keyboards; computer mice; 
printers, scanners; power-line communications (PLC) 
for computers; hard disk drives; uSB flash drives; 
dongles; memory storage apparatus; memory cards 
and memory chips; smart card readers; boxes and 
servers for network-attached storage (NAS); hubs; 
multimedia servers; computer servers; computer 
terminals; telephone terminals and data transmission 
terminals, particularly for a global communication 
network (the Internet); telephone apparatus; 
smartphones; modems and routers for 
telecommunication; multimedia terminals; access 
control apparatus and accessing apparatus for data 
processing equipment; authentication apparatus for 
telecommunication networks; telecommunication 
servers; multimedia gateways; videoconferencing 
apparatus; navigation receivers using a global 
positioning satellite (GPS); parabolic antennas; 
antennas; universal heads (LnB); identification 
apparatus for access control; computer cables; 
batteries and chargers for telephones and tablets, 
cables for telephones and tablets; docking station; 
three-dimensional (3D) glasses for the movies; digital 
picture frames; identification badges; alarms; video 
intercoms; infrared sensors; software and cameras for 
video surveillance; closed circuit television (CCTV); 
baby intercoms; motion detectors. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1252722 
(151) Int.reg.dato: 2014.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201507671 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.06.25 
(300) Søknadsprioritet: 2014.07.18, IT, 

MI2014C007148 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIGMA-TAU HEALTHSCIENCE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, Viale 
Shakespeare, 47, IT-00144 ROMA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Vulcanisation accelerators; acetates [chemicals]; 

aluminium acetate; amyl acetate; lime acetate; acetate 
of cellulose, unprocessed; lead acetate; acetylene; 
wood vinegar [pyroligneous acid]; acetone; acids; 
benzene-based acids; fatty acids; mineral acids; 
anthranilic acid; arsenious acid; benzoic acid; boric acid 
for industrial purposes; carbonic acid; citric acid for 
industrial purposes; hydrochloric acid; cholic acid; 
chromic acid; hydrofluoric acid; formic acid; phosphoric 
acid; gallic acid for the manufacture of ink; gallotannic 
acid; iodic acid; lactic acid; nitric acid; oleic acid; oxalic 
acid; persulfuric acid; picric acid; pyrogallic acid; 
salicylic acid; sebacic acid; sulfonic acids; sulfuric acid; 
sulfurous acid; stearic acid; tannic acid; tartaric acid; 
tungstic acid; acidulated water for recharging 
accumulators; distilled water; seawater for industrial 
purposes; hydrogen peroxide; heavy water; potash 
water; additives, chemical, to insecticides; additives, 
chemical, to fungicides; additives, chemical, to motor 
fuel; additives, chemical, to drilling muds; chemical 
additives for oils; detergent additives to gasoline 
[petrol]; adhesives for industrial purposes; adhesives 
for wall tiles; agar-agar; starch-liquifying chemicals 
[ungluing agents]; filtering preparations for the 
beverages industry; oil dispersants; petroleum 
dispersants; surface-active chemical agents; 
agglutinants for concrete; animal albumen [raw 
material]; albumin [animal or vegetable, raw material]; 
malt albumen; iodised albumen; alkalies; caustic alkali; 
ammonia [volatile alkali] for industrial purposes; 
alkaloids; alcohol; amyl alcohol; vinic alcohol; ethyl 
alcohol; ammonium aldehyde; crotonic aldehyde; 
formic aldehyde for chemical purposes; aldehydes; 
seaweeds [fertilizers]; alginates for the food industry; 
alginates for industrial purposes; alum; aluminium 
alum; ammonia alum; chrome alum; alumina; 
americium; ammonia; anhydrous ammonia; acetic 
anhydride; titanium dioxide for industrial purposes; 
anhydrides; anti-knock substances for internal 
combustion engines; antifreeze; antimony; starch size 
[chemical preparations]; expanded clay for hydroponic 
plant growing [substrate]; argon; lead arsenate; 
arsenic; astatine; actinium; nitrogen; fixing baths 
[photography]; galvanizing baths; toning baths 
[photography]; balm of gurjun [gurjon, gurjan] for 
making varnish; barium; baryta; bases [chemical 
preparations]; oenological bactericides [chemical 
preparations for use in wine making]; bauxite; 
bentonite; methyl benzene; berkelium; bicarbonate of 
soda for chemical purposes; bichloride of tin; 
bichromate of potassium; bichromate of soda; 
potassium dioxalate; manganese dioxide; bismuth; 
borax; bromine for chemical purposes; kainite; 
californium; camphor, for industrial purposes; kaolin; 
carbolineum for the protection of plants; carbonates; 
lime carbonate; magnesium carbonate; animal carbon; 
activated carbon; blood charcoal; bone charcoal; 
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carbon for filters; carbon; carbide; calcium carbide; 
albuminized paper; litmus paper; self-toning paper 
[photography]; baryta paper; test paper, chemical; 
diazo paper; photometric paper; nitrate paper; blueprint 
paper; photographic paper; reagent paper, other than 
for medical or veterinary purposes; sensitized paper; 
casein for the food industry; casein for industrial 
purposes; lutetium [cassiopium ]; catalysts; biochemical 
catalysts; catechu; caustics for industrial purposes; 
stem cells other than for medical or veterinary 
purposes; cellulose; cement [metallurgy]; cement for 
mending broken articles; fermium; grafting wax for 
trees; cerium; caesium; ketones; calcium cyanamide 
[fertilizer]; cyanides [prussiates]; cymene; chlorates; 
hydrochlorates; chlorine; chlorides; aluminium chloride; 
sal ammoniac spirits; lime chloride; magnesium 
chloride; palladium chloride; wine finings; starch paste 
[adhesive], other than for stationery or household 
purposes; size for finishing and priming; adhesives for 
wallpaper; leather glues; glue for industrial purposes; 
adhesives for billposting; collodion; cultures of 
microorganisms, other than for medical and veterinary 
use; biological tissue cultures other than for medical or 
veterinary purposes; combusting preparations 
[chemical additives to motor fuel]; fuel for atomic piles; 
acid proof chemical compositions; fire extinguishing 
compositions; compositions for the manufacture of 
technical ceramics; compositions for the manufacture 
of phonograph records; compositions for threading; 
compositions for repairing tires [tyres]; compositions for 
repairing inner tubes of tires [tyres]; barium 
compounds; fluorspar compounds; ceramic 
compositions for sintering [granules and powders]; tan; 
nitrogenous fertilisers; fertilizers; humus top dressing; 
fissionable material for nuclear energy; mangrove bark 
for industrial purposes; cream of tartar for the food 
industry; cream of tartar for chemical purposes; cream 
of tartar for industrial purposes; creosote for chemical 
purposes; krypton; chromates; curium; defoliants; 
cellulose derivatives [chemicals]; benzene derivatives; 
dextrin [size]; detergents for use in manufacturing 
processes; diastase for industrial purposes; 
dehydrating preparations for industrial purposes; 
disincrustants; scale removing preparations, other than 
for household purposes; dispersions of plastics; 
dysprosium; dolomite for industrial purposes; artificial 
sweeteners [chemical preparations]; fissionable 
chemical elements; radioactive elements for scientific 
purposes; helium; emollients for industrial purposes; 
emulsifiers; photographic emulsions; enzymes for the 
food industry; enzymes for industrial purposes; erbium; 
esters; cellulose esters for industrial purposes; ethane; 
ethyl ether; methyl ether; sulfuric ether; ethers; 
cellulose ethers for industrial purposes; glycol ether; 
europium; drilling muds; potato flour for industrial 
purposes; fish meal fertilizers; tapioca flour for 
industrial purposes; flour for industrial purposes; starch 
for industrial purposes; phenol for industrial purposes; 
milk ferments for the food industry; milk ferments for 
chemical purposes; milk ferments for industrial 
purposes; ferments for chemical purposes; 
ferrocyanides; flowers of sulfur for chemical purposes; 
fixing solutions [photography]; flocculants; auxiliary 
fluids for use with abrasives; transmission fluid; power 
steering fluid; magnetic fluid for industrial purposes; 
fluorine; brazing fluxes; soldering fluxes; phosphates 
[fertilisers]; phosphatides; phosphorus; francium; soot 
for industrial or agricultural purposes; gadolinium; basic 
gallate of bismuth; gallium; gambier; propellant gases 
for aerosols; protective gases for welding; solidified 
gases for industrial purposes; gelatine for photographic 
purposes; gelatine for industrial purposes; 
electrophoresis gels, other than for medical or 
veterinary purposes; genes of seeds for agricultural 
production; getters [chemically active substances]; dry 
ice [carbon dioxide]; glycerides; glycerine for industrial 
purposes; glycol; glucosides; glucose for the food 
industry; glucose for industrial purposes; gluten [glue], 
other than for stationery or household purposes; gluten 

for the food industry; gluten for industrial purposes; 
gum tragacanth for industrial purposes; gum arabic for 
industrial purposes; gums [adhesives], other than for 
stationery or household purposes; graphite for 
industrial purposes; guano; hydrates; carbonic 
hydrates; aluminium hydrate; hydrazine; hydrogen; 
reducing agents for use in photography; iodine for 
chemical purposes; alkaline iodides for industrial 
purposes; iodine for industrial purposes; aluminium 
iodide; hypochlorite of soda; hyposulfites; isotopes for 
industrial purposes; ytterbium; isinglass other than for 
stationery, household or alimentary purposes; yttrium; 
kieselgur; lanthanum; sensitized photographic plates; 
photosensitive plates; sensitized plates for offset 
printing; lactose [raw material]; lactose for the food 
industry; lactose for industrial purposes; lecithin [raw 
material]; lecithin for the food industry; lecithin for 
industrial purposes; foundry binding substances; tan-
wood; fluids for hydraulic circuits; liquids for removing 
sulfates from accumulators; brake fluid; lithia [lithium 
oxide]; lithium; magnesite; manganate; oil cement 
[putty]; glaziers' putty; fillers for automobile bodies; 
grafting mastic for trees; tree cavity fillers [forestry]; 
cement for footwear; mastic for leather; cement for 
pneumatic tires [tyres]; ceramic materials in particulate 
form, for use as filtering media; adhesive preparations 
for surgical bandages; filtering materials [unprocessed 
plastics]; filtering materials [chemical preparations]; 
filtering materials [mineral substances]; filtering 
materials [vegetable substances]; fulling preparations; 
plastics, unprocessed; synthetic materials for absorbing 
oil; tanning substances; mercury; alkaline metals; 
alkaline-earth metals; earth metals; metalloids; 
methane; methyl benzol; moderating materials for 
nuclear reactors; mordants for metals; naphthalene; 
neodymium; neon; animal charcoal; carbon black for 
industrial purposes; lamp black for industrial purposes; 
neptunium; toxic gas neutralizers; nitrates; silver 
nitrate; nitrate of uranium; gallnuts; oils for preparing 
leather in the course of manufacture; oils for tanning 
leather; oils for currying leather; oils for the 
preservation of food; olivine [silicate mineral]; holmium; 
hormones for hastening the ripening of fruit; oxalates; 
antimony oxide; cobalt oxide for industrial purposes; 
chromium oxide; lead oxide; uranium oxide; mercuric 
oxide; oxygen; compost; birdlime; wood pulp; paper 
pulp; pectin for the food industry; pectin [photography]; 
pectin for industrial purposes; cinematographic films, 
sensitized but not exposed; X-ray films, sensitized but 
not exposed; sensitized films, unexposed; perborate of 
soda; percarbonates; perchlorates; persulfates; 
ferrotype plates [photography]; plasticizers; plastisols; 
plutonium; polonium; potash; potassium; 
praseodymium; bacteriological preparations for 
acetification; anti-boil preparations for engine coolants; 
enzyme preparations for the food industry; enzyme 
preparations for industrial purposes; glutinous tree-
grafting preparations; finishing preparations for use in 
the manufacture of steel; metal annealing preparations; 
metal tempering preparations; separating and 
unsticking [ungluing] preparations; preparations of 
microorganisms, other than for medical and veterinary 
use; bacterial preparations other than for medical and 
veterinary use; bacteriological preparations other than 
for medical and veterinary use; biological preparations, 
other than for medical or veterinary purposes; welding 
chemicals; animal carbon preparations; purification 
preparations; preparations of trace elements for plants; 
plant growth regulating preparations; anti-incrustants; 
chemical preparations for facilitating the alloying of 
metals; chemical condensation preparations; radiator 
flushing chemicals; damp-proofing chemicals, except 
paints, for masonry; chemical substances for analyses 
in laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes; stain-preventing chemicals for use on 
fabrics; chemical substances for preserving foodstuffs; 
soil conditioning preparations; engine-decarbonising 
chemicals; concrete-aeration chemicals; chemicals for 
the manufacture of paints; chemicals for the 
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manufacture of pigments; chemical preparations for 
use in photography; agricultural chemicals, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
enamel-staining chemicals; glass-staining chemicals; 
chemical preparations, except pigments, for the 
manufacture of enamel; chemical preparations for 
protection against wheat blight [smut]; chemical 
preparations to prevent mildew; vine disease 
preventing chemicals; chimney cleaners, chemical; 
water-purifying chemicals; chemicals for use in forestry, 
except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; textile-brightening chemicals; color- 
[colour-] brightening chemicals for industrial purposes; 
leather-waterproofing chemicals; textile-waterproofing 
chemicals; leather-impregnating chemicals; textile-
impregnating chemicals; industrial chemicals; 
horticultural chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; leather-renovating 
chemicals; wax-bleaching chemicals; chemical 
preparations for scientific purposes, other than for 
medical or veterinary use; anti-sprouting preparations 
for vegetables; anti-tarnishing chemicals for windows; 
preparations for preventing the tarnishing of lenses; 
preparations for preventing the tarnishing of glass; 
antistatic preparations, other than for household 
purposes; corrosive preparations; cryogenic 
preparations; fulling preparations for use in the textile 
industry; preparations of the distillation of wood alcohol; 
foundry molding [moulding] preparations; moistening 
[wetting] preparations for use in bleaching; moistening 
[wetting] preparations for use in the textile industry; 
moistening [wetting] preparations for use in dyeing; 
bleaching preparations [decolorants] for industrial 
purposes; degreasing preparations for use in 
manufacturing processes; vulcanising preparations; 
fertilizing preparations; water-softening preparations; 
chemical preparations for smoking meat; preparations 
for stimulating cooking for industrial purposes; 
condensation-preventing chemicals; mold-release 
preparations; leather-dressing chemicals; sizing 
preparations; substances for preventing runs in 
stockings; meat tenderizers for industrial purposes; 
brazing preparations; must-fining preparations; beer-
clarifying and preserving agents; currying preparations 
for leather; currying preparations for skins; flower 
preservatives; preservatives for pharmaceutical 
preparations; beer preserving agents; gas purifying 
preparations; diagnostic preparations, other than for 
medical or veterinary purposes; oil-separating 
chemicals; preparations for the separation of greases; 
galvanizing preparations; flashlight preparations; 
fireproofing preparations; oil-purifying chemicals; 
renovating preparations for phonograph records; metal 
hardening preparations; limestone hardening 
substances; opacifiers for glass; opacifiers for enamel; 
opacifiers for enamel or glass; seed preserving 
substances; coal saving preparations; fuel-saving 
preparations; oil-bleaching chemicals; fat-bleaching 
chemicals; degumming preparations; glass-frosting 
chemicals; wallpaper removing preparations; 
refrigerants; promethium; protein [raw material]; 
protactinium; nitrous oxide; quebracho for industrial 
purposes; radium for scientific purposes; radon; 
chemical reagents, other than for medical or veterinary 
purposes; coolants for vehicle engines; rhenium; by-
products of the processing of cereals for industrial 
purposes; acrylic resins, unprocessed; artificial resins, 
unprocessed; epoxy resins, unprocessed; synthetic 
resins, unprocessed; chemical intensifiers for paper; 
chemical intensifiers for rubber; photographic 
developers; rubidium; foundry sand; saccharin; sal 
ammoniac; sorrel salt; salt, raw; salt for preserving, 
other than for foodstuffs; rock salt; ammoniacal salts; 
salts [fertilisers]; chromic salts; ammonium salts; 
calcium salts; chrome salts; iron salts; iodised salts; 
mercury salts; salts of alkaline metals; salts from rare 
earth metals; salts of precious metals for industrial 
purposes; gold salts; sodium salts [chemical 
compounds]; toning salts [photography]; salts for 

galvanic cells; salts for coloring [colouring] metal; salts 
for industrial purposes; salts [chemical preparations]; 
saltpeter; samarium; soap [metallic] for industrial 
purposes; sauce for preparing tobacco; ion exchangers 
[chemicals]; scandium; slag [fertilisers]; selenium; 
photographic sensitizers; silicates; aluminium silicate; 
silicon; silicones; calcined soda; caustic soda for 
industrial purposes; soda ash; sodium; sulfates; barium 
sulfate; benzoic sulfimide; sulfides; antimony sulfide; 
carbon disulfide; bate for dressing skins; silver salt 
solutions for silvering; solutions for cyanotyping; anti-
frothing solutions for accumulators; solvents for 
varnishes; sumac for use in tanning; polish removing 
substances; bismuth subnitrate for chemical purposes; 
barytes; spinel [oxide mineral]; spirits of vinegar [dilute 
acetic acid]; wood alcohol; spirits of salt; strontium; 
substrates for soil-free growing [agriculture]; 
superphosphates [fertilisers]; talc [magnesium silicate]; 
thallium; tannin; tartar other than for pharmaceutical 
purposes; technetium; sensitized cloth for photography; 
tellurium; terbium; fuller's earth for use in the textile 
industry; diatomaceous earth; earth for growing; loam; 
rare earths; potting soil; humus; blueprint cloth; 
tetrachlorides; acetylene tetrachloride; carbon 
tetrachloride; thiocarbanilide; titanite; toluene; peat 
[fertiliser]; thorium; thulium; uranium; peat pots for 
horticulture; ceramic glazings; blue vitriol; water glass 
[soluble glass]; viscose; witherite; xenon; zirconia; 
sulfur. 

  Klasse 5   Tanning pills; dental abrasives; acaricides; fly catching 
paper; acetates for pharmaceutical purposes; 
aluminium acetate for pharmaceutical purposes; acids 
for pharmaceutical purposes; gallic acid for 
pharmaceutical purposes; aconitine; sea water for 
medicinal bathing; melissa water for pharmaceutical 
purposes; lead water; mineral waters for medical 
purposes; thermal water; nutritional supplements; 
adhesives for dentures; alkaloids for medical purposes; 
medicinal alcohol; alcohol for pharmaceutical purposes; 
formic aldehyde for pharmaceutical purposes; 
aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; 
alginates for pharmaceutical purposes; albuminous 
foodstuffs for medical purposes; dietetic foods adapted 
for medical purposes; food for babies; dental 
amalgams; dental amalgams of gold; starch for dietetic 
or pharmaceutical purposes; amino acids for medical 
purposes; amino acids for veterinary purposes; 
analgesics; anti-rheumatism rings; corn rings for the 
feet; anaesthetics; antibiotics; antioxidant pills; 
antiseptics; articles for headache; dressings, medical; 
sanitary towels; sanitary pads; styptic preparations; 
oxygen baths; vaginal washes; balms for medical 
purposes; frostbite salve for pharmaceutical purposes; 
gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes; 
fumigating sticks; stick liquorice for pharmaceutical 
purposes; bandages for dressings; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; bicarbonate of soda for 
pharmaceutical purposes; biocides; medicine cases, 
portable, filled; anti-rheumatism bracelets; bracelets for 
medical purposes; media for bacteriological cultures; 
bromine for pharmaceutical purposes; corn remedies; 
sedatives; calomel; camphor for medical purposes; 
capsules for medicines; candy, medicated; charcoal for 
pharmaceutical purposes; carbolineum [parasiticide]; fly 
glue; mothproofing paper; paper for mustard plasters; 
reagent paper for medical or veterinary purposes; first-
aid boxes, filled; poultices; rubber for dental purposes; 
caustics for pharmaceutical purposes; stem cells for 
medical purposes; stem cells for veterinary purposes; 
dental cements; cement for animal hooves; bone 
cement for surgical and orthopaedic purposes; molding 
wax for dentists; adhesive plasters; quinquina for 
medical purposes; quinine for medical purposes; 
chinoline for medical purposes; belts for sanitary 
napkins [towels]; chloroform; adjuvants for medical 
purposes; cocaine; antiparasitic collars for animals; 
surgical glues; collyrium; collodion for pharmaceutical 
purposes; cultures of microorganisms for medical and 
veterinary use; biological tissue cultures for medical 
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purposes; biological tissue cultures for veterinary 
purposes; albumin dietary supplements; dietary 
supplements for animals; compresses; cachets for 
pharmaceutical purposes; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; chemical 
contraceptives; barks for pharmaceutical purposes; 
mangrove bark for pharmaceutical purposes; antiseptic 
cotton; aseptic cotton; cotton for medical purposes; 
cream of tartar for pharmaceutical purposes; creosote 
for pharmaceutical purposes; curare; bunion pads; 
breast-nursing pads; decoctions for pharmaceutical 
purposes; deodorants, other than for human beings or 
for animals; air deodorising preparations; deodorants 
for clothing and textiles; depuratives; detergents for 
medical purposes; diastase for medical purposes; 
digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; 
disinfectants; disinfectants for hygiene purposes; 
disinfectants for chemical toilets; drugs for medical 
purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; 
hematogen; hemoglobin; enzymes for medical 
purposes; enzymes for veterinary purposes; smoking 
herbs for medical purposes; medicinal herbs; 
herbicides; dill oil for medical purposes; oil of turpentine 
for pharmaceutical purposes; balsamic preparations for 
medical purposes; siccatives [drying agents] for 
medical purposes; cellulose esters for pharmaceutical 
purposes; esters for pharmaceutical purposes; extracts 
of hops for pharmaceutical purposes; tobacco extracts 
[insecticides]; cellulose ethers for pharmaceutical 
purposes; ethers for pharmaceutical purposes; 
eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes; medicinal mud; mud for 
baths; linseed meal for pharmaceutical purposes; fish 
meal for pharmaceutical purposes; lacteal flour for 
babies; flour for pharmaceutical purposes; appetite 
suppressants for medical purposes; febrifuges; phenol 
for pharmaceutical purposes; milk ferments for 
pharmaceutical purposes; ferments for pharmaceutical 
purposes; dietary fiber; fennel for medical purposes; 
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; 
phosphates for pharmaceutical purposes; fungicides; 
gauze for dressings; lint for medical purposes; gases 
for medical purposes; petroleum jelly for medical 
purposes; gelatine for medical purposes; gentian for 
pharmaceutical purposes; germicides; jalap; glycerine 
for medical purposes; glycerophosphates; glucose for 
medical purposes; gamboge for medical purposes; 
chewing gum for medical purposes; gum for medical 
purposes; greases for medical purposes; greases for 
veterinary purposes; milking grease; guaiacol for 
pharmaceutical purposes; hydrastine; hydrastinine; 
hydrated chloral for pharmaceutical purposes; surgical 
implants [living tissues]; insect repellent incense; 
medicinal infusions; insecticides; insect repellents; 
alginate dietary supplements; casein dietary 
supplements; enzyme dietary supplements; wheat 
germ dietary supplements; glucose dietary 
supplements; lecithin dietary supplements; yeast 
dietary supplements; linseed oil dietary supplements; 
royal jelly dietary supplements; pollen dietary 
supplements; propolis dietary supplements; protein 
dietary supplements; mineral food supplements; protein 
supplements for animals; iodine for pharmaceutical 
purposes; iodoform; alkaline iodides for pharmaceutical 
purposes; iodides for pharmaceutical purposes; 
isotopes for medical purposes; dental lacquer; 
purgatives; milk of almonds for pharmaceutical 
purposes; malted milk beverages for medical purposes; 
lecithin for medical purposes; alloys of precious metals 
for dental purposes; cedar wood for use as an insect 
repellent; yeast for pharmaceutical purposes; liniments; 
liquorice for pharmaceutical purposes; dog lotions; 
lotions for pharmaceutical purposes; lotions for 
veterinary purposes; personal sexual lubricants; lupulin 
for pharmaceutical purposes; magnesia for 
pharmaceutical purposes; malt for pharmaceutical 
purposes; eyepatches for medical purposes; dental 
mastics; dental impression materials; teeth filling 
material; wart pencils; caustic pencils; headache 

pencils; hemostatic pencils; medicines for human 
purposes; medicines for dental purposes; medicines for 
veterinary purposes; serotherapeutic medicines; mint 
for pharmaceutical purposes; menthol; moleskin for 
medical purposes; fly destroying preparations; mustard 
for pharmaceutical purposes; Irish moss for medical 
purposes; pants, absorbent, for incontinents; sanitary 
panties; narcotics; adhesive tapes for medical 
purposes; nervines; medicinal oils; camphor oil for 
medical purposes; cod liver oil; mustard oil for medical 
purposes; castor oil for medical purposes; opodeldoc; 
opiates; opium; hormones for medical purposes; 
oxygen for medical purposes; absorbent cotton; 
wadding for medical purposes; diabetic bread adapted 
for medical use; babies' napkin-pants [diaper-pants]; 
napkins for incontinents; diapers for pets; diapers 
[babies' napkins]; royal jelly for pharmaceutical 
purposes; parasiticides; jujube, medicated; pastilles for 
pharmaceutical purposes; pectin for pharmaceutical 
purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; 
peptones for pharmaceutical purposes; hydrogen 
peroxide for medical purposes; pesticides; appetite 
suppressant pills; slimming pills; blood plasma; powder 
of cantharides; pearl powder for medical purposes; 
pyrethrum powder; pomades for medical purposes; 
porcelain for dental prostheses; medicinal drinks; 
biological preparations for veterinary purposes; 
chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; 
chemical preparations for pharmaceutical purposes; 
chemical preparations for medical purposes; chemical 
preparations for veterinary purposes; aloe vera 
preparations for pharmaceutical purposes; preparations 
of trace elements for human and animal use; enzyme 
preparations for medical purposes; enzyme 
preparations for veterinary purposes; medicinal hair 
growth preparations; bronchodilating preparations; bath 
preparations for medical purposes; contact lens 
cleaning preparations; eye-washes; douching 
preparations for medical purposes; albuminous 
preparations for medical purposes; bacterial 
preparations for medical and veterinary use; 
bacteriological preparations for medical and veterinary 
use; bismuth preparations for pharmaceutical 
purposes; vitamin preparations; medical preparations 
for slimming purposes; preparations to facilitate 
teething; therapeutic preparations for the bath; 
preparations of lime for pharmaceutical purposes; 
anticryptogamic preparations; hemorrhoid preparations; 
antiparasitic preparations; sunburn ointments; 
mothproofing preparations; anti-uric preparations; 
biological preparations for medical purposes; chemical 
preparations to treat wheat blight [smut]; chemical 
preparations for treating phylloxera; chemical 
preparations to treat mildew; vine disease treating 
chemicals; chemico-pharmaceutical preparations; 
sunburn preparations for pharmaceutical purposes; 
preparations for destroying dry rot fungus; chilblain 
preparations; preparations for callouses; preparations 
for the treatment of burns; pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations for treating 
dandruff; pharmaceutical preparations for skin care; 
opotherapy preparations; vermin destroying 
preparations; preparations for destroying mice; larvae 
exterminating preparations; slug exterminating 
preparations; fumigation preparations for medical 
purposes; mouthwashes for medical purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; 
preparations for destroying noxious animals; air 
purifying preparations; preparations for reducing sexual 
activity; sterilising preparations; animal washes; dog 
washes; cattle washes; radioactive substances for 
medical purposes; soil-sterilising preparations; 
veterinary preparations; propolis for pharmaceutical 
purposes; panty liners [sanitary]; quassia for medical 
purposes; quebracho for medical purposes; rhubarb 
roots for pharmaceutical purposes; medicinal roots; 
radium for medical purposes; chemical reagents for 
medical or veterinary purposes; repellents for dogs; by-
products of the processing of cereals for dietetic or 
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medical purposes; tonics [medicines]; medicines for 
alleviating constipation; remedies for perspiration; 
remedies for foot perspiration; mineral water salts; 
potassium salts for medical purposes; sodium salts for 
medical purposes; smelling salts; salts for mineral 
water baths; bath salts for medical purposes; salts for 
medical purposes; sarsaparilla for medical purposes; 
blood for medical purposes; leeches for medical 
purposes; scapulars for surgical purposes; syrups for 
pharmaceutical purposes; angostura bark for medical 
purposes; condurango bark for medical purposes; 
croton bark; myrobalan bark for pharmaceutical 
purposes; ergot for pharmaceutical purposes; linseed 
dietary supplements; linseed for pharmaceutical 
purposes; mustard plasters; serums; tobacco-free 
cigarettes for medical purposes; solutions for contact 
lenses; solvents for removing adhesive plasters; 
soporifics; radiological contrast substances for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use; 
nutritive substances for microorganisms; bismuth 
subnitrate for pharmaceutical purposes; semen for 
artificial insemination; cooling sprays for medical 
purposes; vulnerary sponges; steroids; surgical 
dressings; sulfur sticks [disinfectants]; strychnine; 
sulfonamides [medicines]; suppositories; sanitary 
tampons; tartar for pharmaceutical purposes; asthmatic 
tea; medicinal tea; surgical cloth [tissues]; thymol for 
pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinctures 
for medical purposes; herbal teas for medicinal 
purposes; rat poison; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; turpentine for pharmaceutical 
purposes; cachou for pharmaceutical purposes; 
mercurial ointments; ointments for pharmaceutical 
purposes; vaccines; poisons; bacterial poisons; 
vermifuges; vesicants; candy for medical purposes; 
lactose for pharmaceutical purposes; sugar for medical 
purposes. 

  Klasse 35   Rental of vending machines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1262132 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201510381 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.27 
(300) Søknadsprioritet: 2014.09.25, FR, 14 4 120 890 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 IPSEN PHARMA, 65 Quai Georges Gorse, FR-92100 

BOULOGNE BILLANCOURT, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Education; training; entertainment, training in the 
pharmaceutical and medical field, organization and 
conducting of seminars, congresses, conferences, 
forums in the medical and pharmaceutical field; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes. 

  Klasse 44   Information services in the medical and 
pharmaceutical field, medical information provided to 
health professionals, medical services in connection 
with oncology. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1262577 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201510456 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ercan Saat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Tahtakale 

Cad. No: 36, Eminönü Fatih, TR- ISTANBUL, Tyrkia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, 
containers, parts and components thereof. 

  Klasse 14   Jewellery; imitation jewellery; gold; precious stones 
and jewellery made thereof; statuettes and figurines of 
precious metal; clocks, watches and chronometrical 
instruments; chronometers and their parts; watch 
straps. 

  Klasse 18   Unworked or semi-worked leather and animal skins, 
imitations of leather, stout leather, leather used for 
linings, goods made of leather, imitations of leather or 
other materials, designed for carrying items, included in 
this class; boxes and trunks made of leather or stout 
leather; keycases, trunks [luggage], suitcases, 
umbrellas; parasols; sun umbrellas; walking sticks; 
whips; harness; saddlery; stirrups; straps of leather 
(saddlery). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1264809 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201511359 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A figurative-word mark, "Voda NATURALNA", the " V" 

written in upper-case letter and the rest of the word 
written in lower-case letters, all in a fancy font, the word 
"NATURALNA" written in block upper-case letters; the 
words are in black on white background. 

(730) Innehaver: 
 VODA NATURALNA SPÓLKA Z OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA, Woloska 18, PL-02-675 
WARSZAWA, Polen 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

  Klasse 35   Wholesaling and retailing of foodstuffs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1264871 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201511374 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-
Strasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Providing financial grants to scientists and 
organizations for research, innovation and development 
in the field of medicine. 

  Klasse 42   Research and development in the field of medicine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1264872 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201511375 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-
Strasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Providing financial grants to scientists and 
organizations for research, innovation and development 
in the field of medicine. 

  Klasse 42   Research and development in the field of medicine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1267380 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201512351 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.01, TR, 2015/56289 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ismail Özbek, Mesudiye Mh. Hilal Sk. No:13, TR- 

INEGÖL / BURSA, Tyrkia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames. 
  Klasse 35   The bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1267703 
(151) Int.reg.dato: 2014.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201512407 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Desa Deri Sanayi ve Ticaret AS, Halkali CD. No. 208, 

Sefaköy, TR-34620 ISTANBUL, Tyrkia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leathers, unworked or semi-worked, imitation 
leathers, pelts, stout leathers, leathers for lining, bags, 
suitcases, pocket wallets, purses, backpacks, sling 
bags for carrying infants, boxes of leather or leather 
board, card cases, vanity cases, tool bags of leather, 
key cases, handbags, pouches, haversacks, rucksacks, 
briefcases, shopping bags, school satchels, umbrellas, 
parasols, sunshades in the nature of parasols, canes, 
walking sticks, whips, harness for animals, saddles, 
stirrup and saddle leathers. 

  Klasse 25   Clothes (underwear and outerwear), clothing of 
combed cotton, clothing of tricot, clothing made of 
combed cotton, clothing made of tricot, clothing made 
of denim, clothing made of jeans, clothing made of 
leather, clothing made of leather imitation, and clothing 
made of paper; sport clothes, bath and beach clothes, 
underclothing, gloves (clothing), socks, footwears, 
shoes, boots, slippers, hosiery and their fittings, sport 
shoes and their fittings, tips for footwear, heels, gaiters, 
uppers, headgear for wear, caps, hats, berets, 
neckties, caps, bowties, scarfs, shawls, wimples, 
detachable collars, pareos, muffs, bandanas, scarves, 
mantillas, muffs, shoulder wraps, head bands, 
wristbands, cuffs, belts, suspenders, garters. 

  Klasse 35   The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding transport thereof), of 
leathers, skins, imitation leathers, stout leathers, 
leather coats, leather goods, imitation leather goods, 
bags, suitcases, purses, leather cases, wallets, bags 
for babies, leather or stout leather boxes and bins, 
cheque book cases, card cases, leather boxes for 
clothes (empty), tool bags (empty), leather key rings, 
pouches, backpacks, briefcases, shopping bags, 
schoolbags, umbrellas, parasols, sunblinds, sticks, 
whips, harnesses, saddles, stirrup leathers, gut for 
making sausages, gut for making food casings, clothes, 
underclothes, clothes made of combed cotton, 
knitwear, bluejean, leather and paper materials, sport 
clothes, bath and beach wears, underwears, pants, 
gloves, socks, footwear, shoes, boots, slippers, sport 
shoes and nails, shoe parts (heels, uppers, leg of 
boots), headwear, caps, hats, berets, special goods for 
babies, textile nappies, textile diapers, infant bodies, 
nylon pants, feeding bibs, ties, bow ties, scarfs, shawls, 
headscarfs, pareos, neckbands, bandanas, muffs, arm 
belts, head belts, wristbands, braces, garters, textile 
goods, glassware, perfumery goods, gift sets 
containing perfumes, clothes, furniture, knick-knacks, 
writing materials, leather shoes, leather boots, leather 
slippers, jackets, leather jackets, coats, leather coats, 
waistcoats, leather waistcoats, trousers, leather 
trousers, duffle coats, leather duffle coats, belts, leather 
belts, pocketbooks, leather wallets, key rings, pencil 
trays, leather pencil trays, leather bags, leather 
briefcases, make-up bags, leather make-up bags, 
leather suitcases, travelling bags, leather travelling 
bags, leather home accessories, video game console 
cases, leather video game console cases, computer, 
laptop, ipad, tablet and personal computer (pc) 
cases/bags, computer, laptop, ipad, tablet and pc 

leather cases/bags, blank books, photograph albums, 
clothes for women, clothes for men, shoes for women, 
shoes for men, leather jackets for women, leather 
jackets for men, leather waistcoats for women, leather 
waistcoats for men, leather duffle coats for women, 
leather duffle coats for men, boots for women, boots for 
men, sandals for women, sandals for men, slippers for 
women, slippers for men, wallets for women, wallets for 
men, leather wallets for women, leather wallets for 
men, clutches, leather clutches, leather ipad cases for 
women, leather ipad cases for men, leather key rings 
for women, leather key rings for men, leather belts for 
women, leather belts for men, leather cases, leather 
passport cases for women, leather passport cases for 
men, leather home accessories, leather briefcases, 
home goods, glasses, sun glasses, contact lenses, 
contact lens boxes, contact lens cases, glass boxes, 
glass cases, contact lens accessories, glass 
accessories, decorative magnets, stands and display 
windows, file cabinets, medicine chests, writing and 
drawing tables, service carts, lounges, benches, work 
benches, hope chests, mail boxes, towel dispensers, 
matress, pillows, air beds and pillows, water beds, 
camping beds, sleeping bags, mirrors, beehives, 
honeycombs, baby cradles, gocarts, vehicle plates 
(non-metal), signs, clipboards, panels, wooden barrels, 
casks, jerrycans, containers for liquids, wooden boxes, 
containers for transport purposes, bins, transport 
palettes, plastic packaging materials, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods (excluding the transport thereof), 
of plastic barrels, boxes, pictures, frame for pictures, 
laths for frames, hooks for curtain, rings for curtain, 
buckles for curtain, laths for curtain, handles, hand 
grips, buttons, clothes pegs (pins), bottle caps, corks, 
non-metal pins, nails, screws, wall plugs, cable 
bracelets, grout, hangers, sculptures, busts, artworks, 
models, baskets, bread baskets, mat baskets, pet 
houses, pet beds, ladders, moving staircases, bobbins, 
valves, identity cards, name badges, name plates, 
armatures for windows and doors, locks, furniture 
wheels, bamboo curtains, roller blinds, household 
utensils, mixers, blenders, milling machines, fruit and 
vegetable press, grinders, graters, cleaning tools, 
brushes, cleaning brushers, sponges, textile clothes for 
cleaning, rubber gloves, polishing machines (non-
electric), door mats, toothbrushes, electric 
toothbrushes, floss, shaving brushes, hair brushes, 
combs, kitchen utensils made of glass, porcelain and 
ceramic, pewter figurines, buckets, trash bins, 
casseroles, plates, paper plates and cups, trays, coffee 
pots, filters (drainers), dippers, putty knifes, basins, 
bowls, egg cups, decanters, table mats, flower pots, 
soap dishes, soap dispensers, paper towel dispensers, 
toilet paper holders, baby bath tubs, ice buckets, 
thermos bottles, canteens, picnic baskets, trophies, 
bread boards, burners, heaters, grills, barbecue, ironing 
board, ironing board sheets, laundry drying tools, pet 
cages, pet bed boxes, pet litter boxes, pet litter boxes, 
pet feeding bowls, bird baths, bird rings, bottles, jars, 
butts, mouse traps, insect traps, fly traps, perfume 
burners, perfume sprays and vaporizers, powder puffs, 
hose nozzles, watering tools, watering filters, 
corkscrews, shoe horns, toothpicks, pipettes, 
terrariums, glass wool, carpets, car carpets, rugs, oil 
cloths, linoleums, wrestling mats, wallboards, 
mechanic, electrical and electronic games, 
backgammon games, dominos, chess, checks, cards, 
saloon slot machines, toys, toys for animals, children's 
playgrounds, parks, toys for parks, sport tools, skis, 
fishing rods, tennis rackets, bar-bells for weight lifting, 
boxing gloves, footballs, basketballs, volleyballs, ping 
pong rackets and nets, exercise machines, nets, 
columns, basketball baskets, cue sticks for billiards or 
pool, badminton rackets, golf clubs, bats and carrying 
bags, beach towels and bags, fencing equipment, 
flippers, ice skates, skateboards, knee protectors, 
elbow protectors, snowshoes, bells, decorations, party 
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hats, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1267783 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201609649 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "MAI", 

ul. Ozernaya, 1a, g. Fryazino, RU-141191 
MOSKOVSKAYA OBL., Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Artificial coffee; vegetal preparations for use as coffee 

substitutes; coffee; unroasted coffee; coffee beverages 
with milk; coffee-based beverages; chicory [coffee 
substitute]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1267893 
(151) Int.reg.dato: 2015.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201512573 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.02, CH, 670074 
(540) Gjengivelse av merket: 

OMEGA MASTER 
CHRONOMETER 

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

 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-Stämpfli-
Strasse 96, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals and their alloys, jewelry, precious 

stones, jewelry cases, caskets (cases); timepieces and 
chronometric instruments, watch chains, presentation 
cases for timepieces, cases for timepieces. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1267894 
(151) Int.reg.dato: 2015.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201512574 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.02, CH, 670075 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 MASTER CHRONOMETER 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 MASTER CHRONOMETER 
(730) Innehaver: 

 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-Stämpfli-
Strasse 96, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals and their alloys, jewelry, precious 

stones, jewelry cases, caskets (cases); timepieces and 
chronometric instruments, watch chains, presentation 
cases for timepieces, cases for timepieces. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1267963 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201512578 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2014.07.17, DE, 30 2014 053 

174.7/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Q3 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Audi AG, DE-85045 INGOLSTADT, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Recorded content; information technology and 
audiovisual equipment; magnets, magnetizers and 
demagnetizers; apparatus, instruments and cables for 
electricity; optical devices, enhancers and correctors; 
safety, security, protection and signalling devices and 
equipments therefor; diving equipment; navigation, 
guidance, tracking, targeting and map making devices; 
measuring, detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers; scientific research and 
laboratory apparatus, educational apparatus and 
simulators; and parts and fittings of all the aforesaid 
goods, included in the class. 

  Klasse 18   Umbrellas and parasols; walking sticks; luggage, 
bags, wallets and other carriers; leather and imitation 
leather, pelts and hides; saddlery, whips and animal 
apparel. 

  Klasse 25   Headgear; clothing; footwear. 
  Klasse 27   Floor coverings and artificial floor coverings; wall and 

ceiling coverings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1267964 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201512579 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2014.11.07, DK, VA 2014 

02697 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Løgismose Meyers Group ApS, c/o Løgismose A/S, Ny 

Vestergade 2, DK-5672 BROBY, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors; fruit pickers; stropping instruments. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; apparatus and installations for 
cooking; baking ovens; bread baking machines; 
toasters; electric cooking utensils; cooking grills; 
roasting spits; coffee roasters; electric coffee makers; 
microwave ovens; plate warmers. 

  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; garbage bags of paper or of plastics; almanacs; 
books; recipe books; cookery books; notebooks, 
handbooks, including manuals; recipe cards; calendars; 
magazines; periodicals; papers; manuals; catalogues; 
newsletters; booklets; printed publications; bags for 
roasting purposes for microwave cooking; instructional 
and teaching material (except apparatus); table napkins 
of paper, table covers of paper, coasters of cardboard 
or paper, tablemats of paper, table napkins of paper. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of 
metal; dinner wagons (tea trolleys); bakers' bread 
baskets. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool, unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; dustbins; 
baking mats: griddles; trays for domestic purposes; 
dripping pans; bread bins; bread baskets, domestic; 
pastry cutters; disposable table plates; fruit presses, 
non-electric, for household purposes; cooking pots; 
pans; coffee pots, non-electric; coffee grinders, hand-
operated; mills for domestic purposes, hand-operated; 
non-electric meat mincing machines; grill gloves; oven 
gloves. 

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats. 

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

  Klasse 31   Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt. 

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

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail and wholesale 
(also via the Internet) of machine tools, agricultural 
implements other than hand-operated, incubators for 
eggs, automatic vending machines, apparatus for 
drawing up beer under pressure, electric blenders for 
household purposes, bread cutting machines, electric 
can openers, kitchen grinders, kitchen grinders for 
household purposes, electric food processors, electric 
fruit presses for household purposes, coffee grinders 
(other than hand operated), electric knives, electric 
meat mincing machines, electric kitchen machines, 
electric whisks for household purposes, kneading 
machines, hand tools and implements (handoperated), 
cutlery, side arms, razors, fruit pickers, stropping 
instruments, apparatus for lighting, beating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, apparatus and 
installations for cooking, baking ovens, bread baking 
machines, toasters, electric cooking utensils, cooking 
grills, roasting spits, coffee roasters, electric coffee 
makers, microwave ovens, plate warmers, bags for 
roasting purposes for microwave cooking, trays for 
domestic purposes, dripping pans, bread bins, bread 
baskets, domestic, pastry cutters, disposable table 
plates, fruit presses, non-electric, for household 
purposes, cooking pots, pans, coffee pots, non-electric, 
coffee grinders, hand-operated, mills for domestic 
purposes, hand-operated, non- electric meat mincing 
machines, hotel management services for third parties, 
organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes, business 
consulting services, business assistance relating to 
franchising. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs, financial sponsorship; charitable fund 
raising. 

  Klasse 38   Telecommunications; message sending. 
  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities; publishing services 
(including electronic publishing services); publication of 
books; team building (education): coaching (training); 
arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, workshops, competitions; publication of 
electronic books and journals on-line, organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
providing on-line publications, including newsletters. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; cafes; cafeterias; catering; food and 
drink catering; canteens; rental of meeting rooms; 
restaurants; self-service restaurants; snack-bars; rental 
of chairs, tables, table linen, glassware, tents; rental of 
cooking apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1268498 
(151) Int.reg.dato: 2015.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201512655 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dimetis GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 9, DE-63128 
DIETZENBACH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Photographic, cinematographic, optical, measuring, 

signaling and instruments; data processing equipment, 
interface devices for computers (interfaces), computer 
programs and software (as far as included in this 
class). 

  Klasse 42   Industrial analysis and research services and design 
relating thereto; design and development of computer 
hardware and software, design of computer programs 
(software), implementation of computer programs into 
networks; configuration, technical controlling, technical 
configuration and technical monitoring of video, audio 
and data connections across transmission networks of 
all types. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1268588 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201512668 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.03.24, RU, 2015708140 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rosneft Oil Company, Sofiyskaya nab., 26/1, RU-

115035 MOSKVA, Russland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; fuel oil; lubricating oil; 
motor oil; benzine; benzene; benzol; industrial wax; 
wax [raw material], including paraffin wax; ozocerite 
[ozokerite]; oil-gas; liquefied petroleum gas (LPG); fuel 
gas; liquefied natural gas (LNG); gas condensate; 
gasoline; solidified gases [fuel]; fuel; non-chemical 
additives to motor fuel; cutting fluids; gas for lighting; 
kerosene; mazut; lubricating grease; coal dust [fuel]; 
diesel fuel; aviation fuel, including aviation kerosene, 
tar oil; lighting fuel; motor fuel; ethanol [fuel]; petroleum, 
raw or refined; petroleum products and petroleum 
based fuel; liquid fuel, solid fuel and gaseous fuel; 
naphtha; paraffin; vaporized fuel mixtures; lubricating 
graphite; ligroin; xylol; oleine; petroleum ether; alcohol 
[fuel]; methylated spirit; fuel with an alcoholic base; 
stearine; ceresine. 

  Klasse 37   Building construction; extraction of oil, gas, liquefied 
natural gas (LNG), gas and petroleum products, 
including gas condensate; drilling of deep oil and gas-
wells; drilling of oil and gas-wells; construction and 
repair of structures for the extraction of oil and gas; 
rental of drilling platforms; construction and 
maintenance of oil and gas pipelines, oil derricks; 
maintenance of oil and gas-wells; plumbing. 

  Klasse 39   Hauling, including tanker truck transport; transport and 
storage of trash; ferry-boat transport; barge transport; 
boat transport; railway transport; marine transport; river 

transport; porterage; stevedoring; transport by pipeline; 
wrapping and storage of goods; storage of petroleum, 
gas and gas and petroleum products, including 
benzine, diesel fuel, aviation fuel. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; technical research; oil and gas 
prospecting; oil-well testing; analysis for oil-field 
exploitation; geological prospecting; research in the 
field of environmental protection; oil-field surveys; 
calibration [measuring]; hosting computer sites [web 
sites]; examination of oil fields. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1269135 
(151) Int.reg.dato: 2015.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201512765 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TERM, spol. s.r.o., Hájecká 12/1194, CZ-61800 BRNO-

CERNOVICE, Den tsjekkiske republikk 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Health orthopedic shoes, orthopedic shoes. 
  Klasse 18   Leather, imitation leather; animal skins; bags, wallets, 

bags, backpacks, handbags; bags and luggage, such 
as shopping bags, travelbags, school bags, umbrellas, 
sun umbrellas, walking sticks, whips, saddles. 

  Klasse 25   Clothes, men's, women's, children's and baby goods 
and clothing included in this class, underwear, 
sportswear, including clothing for recreational and 
competitive sports and hiking, sports shoes, slippers, 
beach shoes, headgear, belts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1269199 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201512775 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2014.11.13, EM, 013458385 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DURAG data systems GmbH, Kollaustrasse 105, DE-
22453 HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Data collection apparatus; keyboards; software; 

application software; computer programmes 
[programs], recorded; computer programs 
[downloadable software]; firmware; computer programs 
for project management; computer programs for 
accessing and using the internet; computer operating 
systems; databases (electronic); computer databases. 

  Klasse 35   Automated data processing; consultancy relating to 
data processing; information services relating to data 
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processing; computerised file management; electronic 
data processing; computerised data verification. 

  Klasse 42   Computer hardware development; software 
development, programming and implementation; 
measurement evaluation services; consultancy relating 
to filtration technology; conducting industrial tests; 
technical data analysis services; development of testing 
methods; services for the development of methods of 
testing; creation of control programs for automated 
measurement, assembly, adjustment, and related 
visualisation; calibration services relating to electronic 
apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1269282 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201512791 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Renuka International Limited, c/o London Tax Bureau, 
Suite E 1-3, Canfield Place, GB-NW63BT LONDON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 

jellies, jams, compotes; coconut cream, coconut milk, 
coconut milk powder. 

  Klasse 32   Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, 
coconut beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1270201 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201513091 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 URSA Salgótarján Glass Wool Close Co Ltd, 

Szépvölgyi út 41, 2/2, HU-1037 BUDAPEST, Ungarn 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Printed matter, photographs, catalogues, brochures, 
leaflets, flyers, stationery, instructional and teaching 
material, printing blocks, labels, tags of paper or 
cardboard, stickers. 

  Klasse 17   Fabrics, webs, plates, insulating panels and sheets 
made of mineral fibers (espcially fiberglass) for 
buildings; padding and stuffing materials of rubber or 

plastics; mineral wool, glass wool, stone wool, rock 
wool, slag wool and fiber glass for thermal or acoustic 
insulation; glass fibers; blow wool, glass wool blankets 
and panels; plastic insulation materials, especially 
foamed plastic materials; insulation boards, made from 
polystyrene, especially made from extruded 
polystyrene; extruded polythene sheeting of high light 
transmission [other than for packaging]; plastic film, 
other than for packaging purposes; substances for 
insulating buildings against moisture; sealant 
compounds for joints; insulating paper, insulating tape 
and band, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing materials, flexible pipes; membranes and other 
materials for air tightness and vapor barriers 
(membrane for moisture protection); insulating 
adhesives; insulating material for buildings and/or to 
glass mineral wool for insulation purposes together with 
the respective fixing material for fastening the insulation 
material and/or mineral wool to the construction of a 
building; panels and sheets of mineral fibers (especially 
fiber glass) for buildings. 

  Klasse 19   Ducts for air conditioning; woven materials (non-
metallic) for use in buildings; non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal; 
composite structures containing insulation material, 
waterproof claddings and mounting devices (bars and 
fillets, clips, glues and tapes) for attaching components 
of the composite structure to walls. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1272354 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201513811 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.11.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 URSA Salgótarján Glass Wool Close Co Ltd, 

Szépvölgyi út 41, 2/2, HU-1037 BUDAPEST, Ungarn 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   Insulating, soundproofing and stopping materials; 
fabrics, webs, plates, panels and sheets made from 
insulation material; padding and stuffing materials of 
rubber or plastics; mineral wool, glass wool, stone 
wool, rock wool, slag wool and fiber glass for thermal or 
acoustic insulation; glass fibers; blow wool, glass wool 
blankets and panels; plastic insulation materials, 
especially foamed plastic materials; insulation boards, 
made from polystyrene, especially made from extruded 
polystyrene; extruded polythene sheeting of high light 
transmission [other than for packaging]; plastic film, 
other than for packaging purposes; substances for 
insulating buildings against moisture; sealant 
compounds for joints; insulating paper, insulating tape 
and band, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
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packing materials, flexible pipes; membranes and other 
materials for air tightness and vapor barriers 
(membrane for moisture protection); insulating 
adhesives; insulating material for buildings and/or to 
glass mineral wool for insulation purposes together with 
the respective fixing material for fastening the insulation 
material and/or mineral wool to the construction of a 
building; insulating panels and sheets of mineral fibers 
(especially fiber glass) for buildings. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); ducts for air 
conditioning; woven materials (non-metallic) for use in 
buildings; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, 
pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal; composite structures 
containing insulation material, waterproof claddings and 
mounting devices (bars and fillets, clips, glues and 
tapes) for attaching components of the composite 
structure to walls. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1275051 
(151) Int.reg.dato: 2015.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201609361 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AUTO CLICK, S.A., C/ Calzado 6, Planta 3ª Izqda., 

ES-07011 PALMA DE MALLORCA / ISLAS 
BALEARES, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Vehicle rental services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1282575 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201600102 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.07 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.24, EM, 014410435 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLOBAL EVOLUTION ASSET 
MANAGEMENT 

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

 Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S, Kokholm 3 
A, DK-6000 KOLDING, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Finance services; Insurance underwriting; Investment 
services; Monetary affairs; Real estate brokerage. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1284006 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201600717 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.21 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.09, EM, 014228531 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RobTop Games AB, Fresta Kyrkväg 10, SE-19454 
UPPLANDS VÄSBY, Sverige 

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

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

  Klasse 28   Games and playthings; electronic games apparatus; 
audiovisual games apparatus for use on computer 
hardware platforms (not for use with television 
receivers), hand-held computer games equipment; 
home video game machines and hand-held video game 
machines; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
board games; electronic game machines; game 
machines and apparatus 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, 
and manipulative puzzles; playing cards; card games; 
three dimensional puzzles; plush toys; soft toys; 
construction toys; vinyl toys; toy weapons; toy masks; 
toys. 

  Klasse 41   Entertainment and education services, in the form of 
electronic, computer and video games provided by 
means of the Internet, mobile telecommunications and 
other remote communications devices; non 
downloadable games provided via Internet; organising 
of games; games (not downloadable) played via a 
global computer network; providing interactive and/or 
educational entertainment services; education and 
entertainment services provided by computer networks, 
television, mobile telephone, cable and other electronic 
means; presentation, preparation, editing and 
production of cinematographic, televisual, digital and 
motion picture films, radio and television programs; 
publishing of computer and video games and computer 
and video games software; provision of game player 
information through customised web pages, including 
information regarding a player's identity and the 
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player's preferences; publishing of entertainment and/or 
educational software; arranging, organizing and 
conducting conferences and seminars for promotional 
purposes; entertainment services in the form of 
television programmes, radio, cable, satellite and 
Internet programmes; production and presentation of 
television programmes, shows, films, videos and DVDs; 
arranging of games, providing online computer games, 
educational services relating to entertainment; 
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; 
organisation, production and presentation of events for 
educational, cultural or entertainment purposes; 
organisation, production and presentation of 
competitions, contests, games, game shows, quizzes, 
fun days, exhibitions, shows, roadshows, staged 
events, live performances and participation events; 
game services provided via the Internet; booking of 
tickets for entertainment events; information and 
advisory services relating to any of the aforesaid 
services; advisory and consultancy services in 
connection with the foregoing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1289966 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201602668 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.02.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.17, DE, 30 2015 103 

546 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, DE-80809 MÜNCHEN, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Parts for motor vehicles, included in this class. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1290889 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201609859 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 8, FI-
05830 HYVINKÄÄ, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Hoists, cranes, winches, lifting equipment; load 

manipulators; grab unloaders; rubber tired gantry 
cranes, rail mounted gantry cranes, straddle carriers, 
automated stacking cranes, ship-to-shore gantry 
cranes, goliath gantry cranes, jib cranes, shipboard 

gantry cranes; motors, drives, transmission 
components, gears and end carriages for cranes, 
hoists, lifting equipment and machines for storage 
purposes; hooks and forks for cranes and hoists; metal 
frames being parts of hoists and cranes; brake 
components for cranes and hoists; compressed air 
hoists; machines for storage purposes; mechanical 
handling installations for storage purposes; installations 
for the loading of materials into storage containers and 
units; installations for the unloading of materials from 
storage containers and units; parts and components for 
the aforementioned goods. 

  Klasse 37   Installation, maintenance, and repair and 
modernization of cranes, hoists, lifting equipment, 
machines for storage purposes and storage containers 
and units; consultation relating to installation, 
maintenance, and repair and modernization of cranes, 
hoists, lifting equipment, machines for storage 
purposes and storage containers and units; inspection 
of cranes, hoists, lifting equipment, machines for 
storage purposes and storage containers and units 
prior to maintenance; remote diagnosis services for 
ascertaining the cause of malfunctions in cranes, 
hoists, lifting equipment, machines for storage 
purposes and storage containers and units; remote 
diagnosis services for monitoring the condition and 
function of cranes, hoists, lifting equipment, machines 
for storage purposes and storage containers and units; 
leasing and rental of cranes, hoists, lifting equipment, 
machines for storage purposes and storage containers 
and units. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1290925 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201603014 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.03 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.19, EM, 15017098 
(540) Gjengivelse av merket: 

CLICK4WHEELS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Europcar International, Bâtiment OP, 2 rue René 
Caudron, FR-78960 VOISINS LE BRETONNEUX, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

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



internasjonale varemerkeregistreringer 2016.11.28 - nr 48/16

104 
 

apparatus for travel by land, air, rail or water; 
information and advice relating to all these services. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; credit 
services relating to motor vehicles; financial services 
relating to motor vehicles; financial services for the 
purchase of vehicles; provision of finance for the 
purchase of vehicles; financial services for the leasing 
of vehicles; insurance services relating to vehicles; 
financial services relating to the insurance of motor 
vehicles; lease purchase financing of vehicles; lease-
financing consultancy; vehicle costs and vehicle 
investment consultancy; information and advice relating 
to all these services. 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1294412 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201604234 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.31, FR, 154206233 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Essilor International (Compagnie Generale d'Optique), 
147, rue de Paris, FR-94220  CHARENTON LE PONT, 
Frankrike 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Vision masks 3D and helmets; virtual reality masks 
and helmets; augmented reality masks and helmets; all 
serving as demonstration tools of the benefits of 
different types of spectacle lenses and spectacle lens 
treatments; software as downloadable applications on 
mobile smart phone for the generation of images on the 
screen of said phone placed against the aforesaid 
masks or helmets; software as downloadable 
applications on mobile tablet to control the aforesaid 
masks and helmets. 

  Klasse 44   Services of opticians, optometrists and other 
professionals in the field of ophthalmic optics; 
information and advice in the field of ophthalmic optics; 
information and advice relating to protecting the eyes 
and sight and to visual correction and comfort. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1295023 
(151) Int.reg.dato: 2015.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201609652 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Skip Hop, Inc., 50 West 23 Street, US-NY10010 NEW 
YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Diaper bags; all-purpose carrying bags; backpacks; 

carrying cases; luggage; messenger bags; roll bags; 
school bags; tote bags; travel bags; umbrellas. 

  Klasse 20   Infant and toddler bedding, namely pillows. 
  Klasse 21   Plastic baby bottle drying racks; plastic baby food jar 

holders; plastic diaper caddies; infants' and children's 
feeding and beverage products, namely, feeding bowls, 
plates, travel bowls, foods and beverage containers 
with lids for traveling; feeding utensils, namely, drinking 
cups, spill-proof cups, and cups featuring straws; 
mealtime trays; feeding kits comprised of two or more 
components, primarily, plastic baby bottle drying racks, 
plastic baby food jar holders, plastic diaper caddies, 
infants' and children's feeding and beverage bowls, 
plates, travel bowls, foods and beverage containers 
with lids for traveling, feeding drinking cups, spill-proof 
cups, and cups featuring straws, and mealtime trays, 
and also featuring feeding spoons, forks and table 
knives, and place mats not of paper; hair brushes; hair 
combs; bento boxes; bottle squeegees; bottles, sold 
empty; cold packs used to keep food and drink cold; 
collapsible fabric storage container for domestic use; 
containers for household or kitchen use; kitchen 
containers; laundry hampers for domestic or household 
use; lunch bags not of paper; soap dispensers; thermal 
insulated bags for food or beverages; thermal insulated 
containers for food or beverages. 

  Klasse 24   Infant and toddler bedding, namely, blankets, crib 
bumpers (terms considered too vague by the 
International Bureau - rule 13.2.b) of the Common 
Regulations); sheets, duvets, comforters; place mats 
not of paper; bath mitts; blankets for outdoor use; 
diaper changing pads not of paper (terms considered 
too vague by the International Bureau - rule 13.2.b) of 
the Common Regulations); towels; travelling blankets. 

  Klasse 25   Baby bunting; bibs not of paper; children's and infants' 
cloth bibs; clothing layettes; hats; infant wear; rain 
coats; sleepwear. 

  Klasse 28   Stuffed toys; activity gyms for infants and toddlers; 
baby multiple activity toys; baby rattles; bath toys; crib 
mobiles; crib toys; infant toys; musical toys; play mats 
containing infant toys; plush toys; pull toys; puppets; 
puzzles; squeeze toys; stacking toys; talking toys; toy 
animals; toy building blocks; toy mobiles; toy 
xylophones; toys designed to be attached to strollers, 
car seats, cribs, high chairs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1296689 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201609653 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.08, PT, 559970 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Letters cp inside a sun-like shape. 

(730) Innehaver: 
 ACH. BRITO & Cª., S.A., RUA DOS CASTELÕES 

SUL, Nº 346, PT-4485-103 FAJOZES, Portugal 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps for personal use; Perfumery; Perfumes; 
Cologne; Shower and bath gel; Bath salts; Shampoos; 
Body lotions; Shaving preparations; Shaving cream; 
After-Shave; Hair lotions; Cosmetics; Pomanders. 

  Klasse 4   Candles; Wicks for candles for lighting. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1299118 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201606548 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.06.09 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.22, US, 86915388 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a three-dimensional depiction of a 

rectangle with the letter "P" in the center partially 
covering an adjacent image of a screen including 
squares and a horizontal line. 

(730) Innehaver: 
 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, US-

WA98052-6399 REDMOND, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software development tools; computer 
software, namely, software development tools for the 
creation of computer software applications and mobile 
software applications; computer software for publishing, 
sharing and accessing computer software applications 
and mobile software applications. 

  Klasse 42   Software as a service (SaaS) featuring computer 
software development tools; software as a service 
(SaaS) featuring software development tools for the 
creation of computer software applications and mobile 
software applications; software as a service (SaaS) 
featuring software for publishing, sharing and 
accessing computer software applications and mobile 
software applications. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1300271 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201609654 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PolyMedics Innovations GmbH, Heerweg 15D, DE-
73770 DENKENDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Medical and surgical dressings in particular for wound 

covering; hygienic bandages; bandages for dressings; 
adhesive tapes for medical purposes; surgical cloth 
(tissues); surgical implants (living tissues); enzymes for 
medical purposes; enzyme preparations for medical 
purposes; pharmaceutical preparations for skin care; 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions. 
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  Klasse 10   Elastic bandages; surgical threads; surgical implants 
(artificial materials); artificial limbs, in particular artificial 
skin; artificial skin for surgical purposes; orthopaedic 
articles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1300702 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201607406 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.06.30 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.26, US, 86799513 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 West 45th Street, 
US-IN46321 MUNSTER, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Make-up brushes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1301927 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201607788 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.01, LT, 2015 1930 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of the original composition of 

phrase PLANT PROBIOTIC with graphical elements. 
(730) Innehaver: 

 UAB "SENSATIS", Siauliu g. 1-25, LT-32108 
ZARASAI, Litauen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Agricultural chemicals, except fungicides, herbicides, 

insecticides and parasiticides; cultures of 
microorganisms, other than for medical and veterinary 
use; soil conditioning preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1302848 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201608120 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

V-STEEL M-TRACTION 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1 Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, JP- TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Tires for vehicles; tires for tractors; tires for dump 

trucks; tires for articulated dump trucks; tires for off-the-
road vehicles; tires for construction vehicles; tires for 
earthmovers; tires for coal haulers; tires for scrapers; 
tires for motor graders; tires for shovel loaders; tires for 
bulldozers; tires for tire rollers; tires for wheeled cranes; 
tires for snow plows; tires for pavers; tires for mining 
vehicles; retreaded tires for vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1303228 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201608335 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.21 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.13, BX, 1318793 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rigo Trading S.A., 6, route de Trèves, EBBC Building 

E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1304216 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201608709 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Discover Energy LLC, 526 HIGH PASTURE WAY, US-
UT84029 GRANTSVILLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries; batteries and battery chargers; batteries for 

vehicles; electric batteries; electrical storage batteries; 
ignition batteries. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1304639 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201608775 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.13, EM, 014996904 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CameronTec AB, Box 7742, SE-10395 STOCKHOLM, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; computer software used to test 

and simulate commodities and equities electronic 
trading applications. 

  Klasse 42   Design and development of computer software and 
computer software platforms. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1304872 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201609655 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.08, PT, 559968 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 CLAUS PORTO. 

(730) Innehaver: 
 ACH. BRITO & Cª., S.A., RUA DOS CASTELÕES 

SUL, Nº 346, PT-4485-103 FAJOZES, Portugal 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps for personal use; Perfumery; Perfumes; 
Cologne; Shower and bath gel; Bath salts; Shampoos; 
Body lotions; Shaving preparations; Shaving cream; 
After-Shave; Hair lotions; Cosmetics; Pomanders. 

  Klasse 4   Candles; Wicks for candles for lighting. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1305502 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201609213 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.18, CH, 685666 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Zünd Systemtechnik AG, Industriestrasse 8, CH-9450 

ALTSTÄTTEN, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines and machine tools for the treatment of 
materials of all kinds in the form of sheets, plates and 
rolls as well as for the supply and transport of these 
materials, in particular for cutting, milling, grooving, 
punching, stamping, etching and laser treatment;  
cutters (machines); electrically operated cutting tools;  
automatic cutting machines; precision machine tools for 
the cutting of materials; reeling machines;  winding 
machines;  feeding machines; plate stacking machines; 
transporters (conveyors); transfer machines; conveyors 
and belt conveyors;  roller tracks for conveyor belts;  
XY positioning tables (machines);  vacuum pump 
installations (machines);  vacuum cleaners;  extraction 
machines;  guide frames for cutting tools (machines); 
components of the aforesaid machines not included in 
other classes;  tools (parts of machines); cutter inserts 
(parts of machines);  cutter heads (parts of machines);  
cutter tools in the form of parts of machines; blade 
holders (parts of machines);  blades (parts of 
machines);  blades for power tools;  milling tools (parts 
of machines);  rotary tillers (parts of machines);  tool 
holders (parts of machines);  vacuum pumps 
(machines); cutting supports for cutting machines. 

  Klasse 9   Computer software;  computer interfaces; software for 
industrial operation control;  computer graphics 
software; programmable controllers; microcontrollers; 
power regulators;  computer peripheral equipment and 
equipment for data processing;  plotters. 

  Klasse 37   Maintenance, servicing and repair of machines and 
machine tools for the treatment of materials of all kinds 
in the form of sheets, plates and rolls as well as for 
receiving and extracting these materials, in particular 
for cutting, milling, grooving, punching, stamping, 
etching and laser treatment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1305510 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201609216 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.04, GB, 

UK00003139185 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Agile Vehicle Technologies Limited, St Lawrence, 28 

Station road, Bardneylincoln, GB-LN35UD 
LINCOLNSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 42   Scientific and industrial research. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1305888 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201609284 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.13, CH, 683394 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Union des Associations Européennes de Football 

(UEFA), Route de Genève 46, CH-1260 NYON 2, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic products;  soaps;  cosmetic preparations for 

baths; perfumes, eaux de Cologne;  pre-shave and 
after-shave lotions;  shaving creams;  shampoos, 
conditioners; dentifrices, dental rinses (mouthwashes); 

deodorants and antiperspirants for personal use;  care 
creams, cosmetic creams;  make-up removing creams 
for the face;  make-up removing preparations; sun care 
lotions;  hair lotions, hair sprays;  toiletry creams;  
make-up products, eye shadows, face powders, 
cosmetic pencils;  decorative transfers for cosmetic 
use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations for household use;  laundry powder 
detergents; synthetic cleaning products;  shoe waxes 
and creams; leather care products. 

  Klasse 4   Lubricants;  engine oils and fuels, including gasoline, 
diesel oil, gases and bio-fuels;  candles;  waxes; 
greases; natural gas;  liquid gases;  industrial oils and 
greases; lubricating oils and greases;  carburants; 
liquefied petroleum gas;  non-chemical additives for 
fuel, lubricants and greases;  dust absorbing, wetting 
and binding compositions;  lighting fuel; lubricants, oils 
and greases, and lubricating preparations for industrial 
use;  cutting oils for industrial purposes; milling oils. 

  Klasse 9   Exposed films, slides, video game disks; software 
(recorded programs), including game software; 
computer databases and programs;  recorded or 
downloaded sounds, images or data; videotapes, 
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, mini-disks, 
diskettes, optical discs, compact discs, CD-ROMs, 
videodiscs, memory cards, USB flash drives, blank or 
prerecorded with music, sound or images (possibly 
including animated cartoons);  holograms; electronic 
publications provided by means of CD-ROMs, 
databases and the Internet;  spectacles, sunglasses, 
diving and swimming goggles;  cases, cords and chains 
for sunglasses and spectacles;  binoculars;  magnets 
and decorative magnets; directional compasses;  
apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of sound and images; satellite dishes;  
decoders, namely electronic software and hardware 
capable of converting, supplying and transmitting audio 
and video data;  television sets; flat screens, liquid 
crystal display screens, high-definition screens and 
plasma screens;  radios; home cinema systems;  video 
recorders; CD players;  DVD drives;  MP3 players;  
cassette players; mini disk players;  digital music 
players;  loudspeakers; headphones, earphones; 
computers, including laptop computers and electronic 
tablets;  karaoke systems;  systems for editing sounds 
and for mixing sounds;  systems for editing video 
images, and for mixing video images;  apparatus for 
computer data processing;  computer keyboards; 
computer screens;  modems;  accessories for 
computers included in this class;  computer mice, 
mouse pads; navigation apparatus;  personal digital 
assistants (PDAs); electronic pocket translators;  
dictating machines; electronic agendas; scanners;  
printers; photocopiers;  facsimile machines; telephones; 
answering machines;  video telephones; cellular 
telephones; cellular telephone accessories included in 
this class, namely cases for cellular telephones, hands-
free apparatus for using cellular telephones, earphones 
and headsets for cellular telephones, keypads for 
cellular telephones, straps for cellular telephones, 
special cases for carrying cellular telephones, cameras 
and video cameras integrated in cellular telephones, 
and mobile telephone covers; remote controls for 
television sets and video systems; teleconferencing 
systems;  calculating machines;  card readers for credit 
cards;  currency converting machines; automated teller 
machines;  video cameras, portable video cameras with 
built-in videocassette recorders (camcorders); 
photographic equipment, photographic apparatus, 
cameras (cinematographic apparatus), projectors, flash 
lamps, special cases and cords for photographic 
apparatus and instruments, electric cells and batteries; 
screen saver programs for computers;  magnetic, 
digital or analog recording media, recorded or not, for 
sounds or images; magnetic cards (encoded);  memory 
cards; integrated circuit cards (smart cards);  microchip 
or magnetic credit cards, microchip or magnetic 
telephone cards, microchip or magnetic cards for cash 
dispensers, microchip or magnetic cards for automated 
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teller machines and money exchange machines, 
prepaid microchip or magnetic cards for cellular 
telephones, microchip or magnetic travel and show 
admission cards, microchip or magnetic check 
guarantee cards and microchip or magnetic debit 
cards; alarms;  wind socks (for indicating wind 
direction); distance measuring equipment; equipment 
for measuring and displaying speed;  protective gloves; 
audio receivers, sound amplifiers;  television tubes;  
cathode ray tubes; decoders, namely computer 
software and hardware capable of converting, 
supplying and transmitting audio and video data; disk 
drives for computers;  protected semi-conductors; 
integrated circuits containing programs for processing 
audio, visual or computer data; rechargeable batteries;  
audio and video data processors and converters;  
cables for data transmission; payment apparatus for 
electronic commerce;  protective helmets for sports;  
magnetic identification bracelets; electronic instrument 
assemblies;  fuel/air coefficient analyzers; remote 
control devices for locking cars; photovoltaic cells;  
video game cassettes;  computer game joysticks; 
voice-activated or manually operated computer game 
joysticks. 

  Klasse 12   Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, vans, utility 
vehicles, buses, camper vans, refrigerated vehicles; 
airplanes and boats;  air balloons, dirigible balloons 
[airships];  vehicle accessories, namely sun visors, 
pneumatic tires, tire covers, luggage racks, ski racks, 
rims and hub caps for wheels;  seat linings, vehicle 
covers, baby carriages, strollers, safety seats for 
infants and children (for vehicles); engines and motors 
for land vehicles; safari bars; headlamp covers;  
steering wheels for vehicles;  trailers. 

  Klasse 14   Jewelry, necklaces;  jewelry products;  watches; 
wristwatches, clocks;  chronographs;  wall clocks; 
medallions, pendants, brooches;  bracelets;  pins 
(jewelry); lapel pins (jewelry);  tie clips and tie pins; cuff 
links; commemorative medals of precious metal;  prize 
cups, commemorative plates, trophies, statues, 
sculptures, all of precious metal; decorative hat pins, 
key rings (trinkets or fobs), printed metal caps for 
collection (POG caps), all made of precious metals;  
decorative key holders;  coins; medals for clothing;  
cases for watches; badges of precious metal;  alarm 
clocks;  badges and pins (jewelry);  leather bracelets;  
bracelets of plastic materials; ornamental key rings of 
plastic materials. 

  Klasse 16   Coloring and drawing books;  activity books;  
magazines; newspapers;  books and journals, including 
those concerning sportsmen, sportswomen or sports 
events;  bookmarks; printed teaching material;  score 
sheets;  event programs; albums for events;  
photograph albums;  autograph books; printed 
timetables; pamphlets;  collectible photographs of 
players; bumper stickers, stickers, albums, sticker 
albums; posters; photographs;  tablecloths of paper; 
napkins of paper;  paper bags;  invitation cards; 
greeting cards;  gift wrapping paper;  coasters and 
place mats of paper;  garbage bags of paper or of 
plastics; food wrapping paper;  small bags for 
preserving foodstuffs; coffee filters of paper; labels (not 
of textile);  hand towels of paper; wet hand-wipes of 
paper; toilet paper; napkins for removing make-up;  
handkerchief boxes of paper and cardboard;  tissues of 
paper;  stationery and instructional and teaching 
material (except apparatus); typewriter paper;  copying 
paper; envelopes;  notepads; folders for papers;  tissue 
paper; writing books;  paper sheets for note-taking; 
writing paper;  binder paper; files;  covering paper; 
luminous paper;  adhesive paper for notes; 
paperweights;  crêpe paper;  tissue paper;  badges or 
insignia of paper;  flags of paper;  pennants (flags) of 
paper; writing instruments;  fountain pens;  pencils; 
ballpoint pens;  ball-point pen and pencil sets; felt-tip 
pens (marking pens);  fiber-tip pens and felt-tip pens; 
marking pens;  ink, inking pads, rubber stamps; 
typewriters (electric or non-electric); lithograph prints, 
lithographic works of art;  paintings (pictures), framed 

or unframed; paint boxes, paints and colored pencils;  
chalks;  pencil ornaments [stationery]; printing blocks;  
address books; diaries (planners); personal organizers 
of paper;  road maps;  tickets, entry tickets;  checks;  
comic books; calendars;  postcards;  advertising 
boards, banners and material included in this class; 
transfers (decalcomanias); sticking labels;  office 
requisites (except furniture); correction fluids;  rubber 
erasers;  pencil sharpeners; stands for pens and 
pencils; paper clips;  thumbtacks; rulers;  adhesive 
tapes for stationery purposes, adhesive tape 
dispensers;  staples; stencils;  document holders 
(stationery);  paper-clips; holders for notepads;  
bookends; stamps (seals); postage stamps;  credit 
cards, telephone cards, ATM cards, cards for traveling 
and for shows, check guarantee cards and debit cards, 
non-magnetic, and of paper or cardboard; baggage 
tags of paper;  passport cases; travelers' checks; 
holders for checkbooks;  money clips of metal;  letter 
trays. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather;  thongs [straps] of 
leather;  umbrellas, parasols;  sports bags (other than 
those adapted for products they are designed to 
contain); leisure bags;  travel bags, backpacks;  school 
bags;  bags for hanging on belts;  handbags, leather 
bags;  beach bags; garment bags;  suitcases;  
briefcases; belts for suitcases; briefcases (leather 
goods);  cases for toiletry articles known as vanity 
cases (not fitted); toiletry sets;  key cases (leather 
goods);  business card cases;  wallets; purses (coin 
purses); whips;  collars for animals;  luggage tags of 
leather, identity card cases. 

  Klasse 25   Clothing;  shoes and footwear;  headgear; shirts;  
knitwear (clothing);  pullovers;  slipovers; T-shirts;  
vests; singlets;  sleeveless jerseys, dresses; skirts;  
underwear; swimsuits;  bath robes;  shorts; trousers;  
sweaters;  caps (bonnets);  caps; hats;  sashes for 
wear;  scarves, shawls; caps with visors; tracksuits;  
sweatshirts;  jackets, sports jackets, stadium jackets 
(jumpers);  blazers;  waterproof clothing;  coats; 
uniforms;  neckties;  wrist bands; headbands;  gloves; 
aprons; bibs (not of paper);  pajamas; play suits for 
infants and children;  socks and stockings; garters; 
belts;  suspenders. 

  Klasse 28   Games and toys;  sports balls;  play balloons;  board 
games; tables for indoor football;  dolls and plush toys; 
vehicles (toys);  jigsaw puzzles;  balloons;  inflatable 
toys; play disks (pogs);  playing cards;  confetti;  
articles for gymnastics and sports;  football equipment, 
namely balls for football, gloves, knee guards, elbow 
guards, shoulder guards, shin guards;  goalkeepers' 
gloves;  sports bags and containers (adapted to 
objects) for carrying sports articles;  party hats (toys);  
small electronic games designed for use with a 
television set;  video game apparatus;  game consoles;  
video game accessories; electronic games other than 
those designed to be used only with a television set;  
steering wheels for video games and mats for video 
games (for dancing upon); hands made of rubber or 
foam (toys);  entertainment robots; appliances for 
gymnastics;  kites; roller skates;  scooters;  
skateboards; coin-operated video games for game halls 
(arcade games); electronic games with liquid crystal 
display;  joysticks for video games, manually or voice-
activated joysticks for video games;  lottery tickets;  
scratch cards. 

  Klasse 29   Meat;  fish;  poultry;  game;  meat extracts; canned 
fish and meat;  cooked fruits and vegetables; canned 
fruits and vegetables;  edible oils and fats; potato chips; 
French fries;  prepared nuts; jams;  marmalades and 
jellies;  milk; milk products, milk predominating 
(excluding cheese), dairy products (excluding cheese);  
cheese (from the Netherlands);  soya milk (milk 
substitute). 

  Klasse 30   Coffee;  tea;  cocoa;  chocolates;  sugar;  honey; 
artificial coffee;  flour;  cereal preparations;  cereals; 
bread;  pastry;  pastes (pastry);  pasta; cakes;  biscuits, 
cookies;  crackers;  candy;  ices for food; confectionery; 
rice;  dried cereal flakes;  mustard; vinegar;  sauces 
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(condiments);  spices;  salt;  honey, molasses, yeast, 
salt, mustard, vinegar or spices; products with added 
vitamins for culinary use and food additives for culinary 
use based on coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, flour or cereal preparations, honey, molasses, 
yeast, salt, mustard, vinegar or spices; salt and salt-
based products for preserving foodstuffs; pizzas;  fresh 
pizzas;  pizza doughs; burgers inserted in brioche 
bread, namely hamburgers;  hot dogs (sandwiches); 
sandwiches filled with meat; cheeseburgers 
(sandwiches); fish sandwiches. 

  Klasse 32   Non-alcoholic beverages;  syrups and powders for 
making non-alcoholic beverages;  mineral and aerated 
waters; isotonic beverages;  fruit and vegetable 
beverages;  fruit and vegetable juices;  frozen fruit 
beverages;  beers; strong dark beers;  lagers and ales;  
non-alcoholic or low-alcohol beers. 

  Klasse 35   Employment agencies;  personnel recruitment;  
advertising services;  services provided by an agency 
publishing advertising texts;  advertising agency 
services; advertising agency services on a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; dissemination of 
advertisements; rental of advertising space;  rental of 
advertising time in film credits; television advertising, 
radio advertising; advertising in the form of animated 
cartoons;  promotion agency services, promotion 
agency services for sports and public relations; 
promotion of football events;  market study services; 
market research services; opinion polling services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of advertising for 
trade fairs; compilation and systematization of data in 
data banks; data bank management services; 
compilation of statistics; advertising for sports events in 
the field of football; retail sale services for and bringing 
together of various goods for the benefit of others 
(excluding the transport thereof), namely clothing, 
footwear, headgear, sports articles, stationery, 
apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound and images, books, newspapers, magazines, 
publications, video games, toys, dolls, badges of all 
kinds, key rings, tickets, watches and jewelry, souvenir 
items in connection with football, bags, luggage, 
briefcases, umbrellas, flags and pennants, alcoholic 
and non-alcoholic beverages, confectionery, medical 
apparatus and instruments, vehicles and accessories 
for motor cars; retail sale services for solvents, paraffin, 
waxes, bitumen and petroleum;  bringing together of 
the following goods for the benefit of others (excluding 
transport thereof) to enable customers to conveniently 
view and purchase these goods in a store or on a 
global computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices, namely clothing, 
footwear, headgear, sports articles, stationery, 
apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound and images, books, newspapers, magazines, 
publications, video games, toys, dolls, badges of all 
kins, key rings, tickets, watches and jewelry, souvenir 
items in connection with football, bags, luggage, 
briefcases, umbrellas, flags and pennants, alcoholic 
and non-alcoholic beverages, confectionery, medical 
apparatus and instruments, vehicles and accessories 
for motor cars; advertising and promotion services, 
information services with regard to advertising and 
promotion, commercial information agencies, all the 
aforesaid services provided on-line from a computer 
database or via a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices;  design and compilation of advertisements for 
use as a web site on a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices;  provision of space on web sites, for 
advertising of goods and services;  auctioneering on a 
global computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices;  collection of 
directories for publication on the Internet and on a 
wireless electronic communication network;  business 
administration services for processing commercial 

services on a global computer network (Internet) or via 
wireless electronic communication devices; 
compilation, creation and management of databases, 
namely collection of domain names in a register;  
promotion of sales, namely creation of preferential 
programs for customers; implementation of bonus 
programs for customers in stadiums by distributing 
encoded loyalty and membership cards able to contain 
the personal data of the user; development, launch and 
administration of loyalty programs, namely issuing 
loyalty cards to fans, containing personal information 
on the identity of the card holder;  electronic commerce 
(e-commerce) services, namely provision of information 
on goods via telecommunication networks for 
advertising or sales purposes;  compilation of data into 
a computer database, especially still or animated 
images; e-commerce services, namely online services 
for providing contracts for the purchase and sale of 
goods on behalf of others;  promotion of football-related 
sports events; promotion of the goods and services of 
others, through contractual agreements, particularly 
partnership (sponsoring) and licensing agreements, 
providing them with increased notoriety and enhanced 
image derived from cultural and sporting events, 
particularly international events; compilation and 
recording of data and information on sporting 
performances;  provision of personnel, particularly for 
selling beverages and foods; promotion of football 
events;  retail sale of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, CD-
ROMs and computer games;  retail sale services, 
particularly on a global computer network, for 
interactive educational and entertainment products, 
interactive compact disks, CD-ROMs and computer 
games; presentation of computer programs for retail 
sale purposes; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses] for sports events or 
entertainment;  promotion of the goods and services of 
others, through contractual agreements, particularly 
partnership (sponsoring) and licensing agreements, 
providing them with increased notoriety and/or 
enhanced image and/or affinity derived from cultural 
and sporting events, particularly international events. 

  Klasse 36   Issuance and management of credit cards and 
travelers' checks;  financial services;  banking, credit 
and investment services;  insurance underwriting; 
lease-purchase financing; hire-purchase services; 
financial sponsorship of sports events;  information 
services related to finance and insurance, provided 
online from a computer database or the Internet or on 
wireless electronic communication networks; home 
banking services; banking services over the Internet or 
over wireless electronic communication networks;  
payment services, including services provided on-line 
from a computer database or via the Internet or via 
mobile telephones; safe deposit services;  issue of 
vouchers, namely issue of loyalty cards to fans, which 
contain personal data on the identity of the cardholder 
and are used for access control at sports stadiums;  
financial promotion of events in the field of football;  
financial payment services for electronic commerce, 
namely transfer of funds, all via electronic 
communication networks;  financial payment services 
for electronic commerce in connection with the 
purchase of goods and services provided by others, all 
via electronic communication networks, and clearing 
and settlement of financial transactions via electronic 
communication networks;  issue of vouchers in the form 
of travel vouchers; financial sponsorship search for 
football competitions. 

  Klasse 38   Telecommunication services;  communication by 
mobile telephones;  communication by telex;  
communication via electronic computer terminals linked 
to telecommunication networks, data banks and the 
Internet or via wireless electronic communication 
devices; communication by telegraphs;  communication 
by telephones; communications by facsimile;  paging 
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services;  telephone or video conferencing services;  
television program broadcasting; broadcasting of cable 
television programs;  radio program broadcasting;  
radio and television broadcasting of sports and sporting 
events; news and press agency services;  other 
message transmission services;  rental of telephones, 
facsimile machines and other telecommunication 
apparatus; transmission of commercial Internet pages 
on-line or via wireless electronic communication 
devices; services for transmitting and broadcasting 
television and radio programs provided via the Internet 
or via any wireless electronic communication network; 
electronic transmission of messages; simultaneous 
broadcasting of film recordings and sound and video 
recordings;  provision of access to telematic servers 
and real-time chat forums;  computer-aided 
transmission of messages and images; 
telecommunication via fiber-optic networks;  provision 
of access to a global computer network or interactive 
communication technologies for access to private and 
commercial purchasing and ordering services; 
transmission of information and other data via websites 
and computers;  transmission of information (including 
sites by telematic means) via telecommunication, 
computer programs and other data;  transmission of 
information, computer programs and other data by 
telematic means;  electronic mail services;  provision of 
access via the Internet or on any wireless electronic 
communication network (telecommunication services);  
providing connections for telecommunications with a 
global computer network (the Internet) or data banks; 
provision of access to websites offering digital music on 
the Internet by means of a global computer network or 
via wireless electronic communication devices;  rental 
of access time to MP3 websites on the Internet, via a 
global computer network or via wireless electronic 
communication devices; rental of access time to a 
database server center (telecommunication services);  
rental of access time to a computer database 
(telecommunication services); transmission of digital 
music by telecommunications; online transmission of 
electronic publications;  digital music transmission via 
the Internet or on any wireless electronic 
communication network;  digital music transmission via 
MP3 Internet sites; simultaneous broadcasting and/or 
netcasting of film recordings and sound and video 
recordings (telecommunications); simultaneous 
broadcasting and/or netcasting of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact disks, CD-ROMs, computer programs and 
computer games (telecommunications);  provision of 
access to blackboards (notice and advertisement 
boards) and chat rooms in real time via a global 
computer network; rental and provision of access time 
to blackboards (boards for displaying information and 
advertisements) and to chat rooms in real time by 
means of a global computer network (communication 
services);  telecommunication services dedicated to 
retail sale by means of interactive communications with 
customers; multimedia telecommunication; videotext 
and teletext transmission services;  information 
transmission via communication satellite, microwave or 
by electronic, digital or analog means;  transmission of 
digital information by cable, wire or fiber;  transmission 
of information by mobile telephones, telephones, 
facsimile and telex;  telecommunication services for 
receiving and exchanging information, messages, 
images and data; telecommunication services for 
setting up discussion groups on the Internet and on any 
wireless electronic communication network;  provision 
of access to search engines for obtaining data and 
information on global networks. 

  Klasse 39   Operation of a travel agency, namely travel 
arrangements and reservations;  ticket reservation and 
information services for travel;  transport by airplane, 
railway, bus and truck; boat transport;  boat travel 
services; tourist travel services;  vehicle rental;  rental 
of parking spaces;  taxi services; boat transport 
services for goods; distribution of water, heat, gas or 

electricity; distribution of newspapers, magazines and 
books;  postal services, mail delivery and courier 
services; storage of goods;  delivery of solvents, 
paraffins, waxes, bitumens and oil products, excluding 
liquid gas; distribution (delivery) of films and sound and 
image recordings;  distribution (delivery) of interactive 
educational and entertainment products, interactive 
compact disks, CD-ROMs, computer programs and 
computer games; advice relating to power and 
electricity distribution. 

  Klasse 41   Education;  training;  entertainment;  organization of 
lotteries, raffles and competitions;  betting and gaming 
services in connection with sports;  hospitality services 
(sports, entertainment), namely providing entry tickets 
and information brochures for sports for VIPs, as well 
as guiding and gathering VIPs during sports or 
entertainment events;  hospitality services, namely 
customer reception services (entertainment services), 
including providing access tickets during sports or 
entertainment events; entertainment services relating to 
sporting events; entertainment services in the form of 
public gatherings during the retransmission of sports 
events;  sporting and cultural activities;  organization of 
sporting and cultural events and activities;  organization 
of sports competitions; organization of events in the 
field of football;  sports camp services;  provision of 
sports facilities;  rental of video and audiovisual 
installations; production, presentation, distribution 
and/or rental of film recordings and sound and video 
recordings; presentation, distribution and/or rental of 
interactive educational and entertainment products, 
interactive compact disks, CD-ROMs, and computer 
games; providing reports of radio and television sports 
events; production services for radio, television 
programs and video films; ticket reservation services 
and information services for sports or entertainment 
events; sports events timing services; organization of 
beauty contests; interactive entertainment;  on-line 
betting and gaming services on the Internet or on any 
wireless electronic communication network;  
information in the field of entertainment (including in the 
field of sports), provided on-line from a computer 
database or via the Internet or via any wireless 
electronic communication network;  electronic game 
services transmitted via the Internet or on mobile 
telephones;  editing of books;  publication of books and 
electronic journals on-line;  audio and video recording 
services;  production of animated cartoons for the 
cinema, production of animated cartoons for television;  
rental of sound and image recordings for entertainment 
purposes; information in the field of education provided 
on-line from a computer database or via the Internet or 
any wireless electronic communication network;  
translation services; photography services;  provision of 
entertainment infrastructure;  ticket agencies in 
connection with sports events. 

  Klasse 43   Providing food and drink, snack-bars; hospitality 
services, namely providing of food and drink; food and 
drink catering; hotel services; providing accommodation 
and food and drink, booking hotels and temporary 
accommodation;  hospitality services, namely providing 
food and drink during sports or entertainment events. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1305913 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201609289 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bataillard & Cie AG, Hasenmoosstrasse 33, CH-6023 

ROTHENBURG, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Wines with Protected Geographical Indication 
"Salento" (Puglia, Italy). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306176 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201609335 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.08, GB, 

UK00003158676 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dunnet Bay Distillers Ltd., Ribbon House,Dunnet 
Thurso, GB-KW148YD CAITHNESS, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306215 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201609473 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.09, DE, 30 2016 003 

667 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, DE-
68305 MANNHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical and biochemical products and reagents for 

use in the field of science; chemical and biochemical 
reagents for DNA or RNA testing; chemical reagents, 
preparations and test kits for laboratory analysis of 
nucleic acids for scientific or clinical purposes; chemical 
reagents, preparations and test kits for determining 
cancer for clinical or research use. 

  Klasse 5   Chemical reagents for testing body fluids to determine 
cell or DNA abnormalities for medical purposes; 
chemical reagents for testing body fluids to determine 
pre-malignant and malignant conditions for medical 
purposes; chemical reagents, diagnostic preparations 
and test kits for nucleic acid analysis for medical 
purposes; test kits consisting primarily of reagents for 
nucleic acid detection and analysis for medical 
purposes. 

  Klasse 44   Medical services for analysis of genetics; genetic 
diagnostics for medical purposes; nucleic acid based 
testing for medical purposes; medical services in the 
field of nucleic acid analysis; medical services, in 
particular RNA or DNA analysis for the diagnosis of 
cancer and prognosis of the expected progression of 
the disease. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1306223 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201609474 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.14, DE, 30 2015 105 

250 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, DE-80809 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motor vehicles and parts and accessories thereof 

included in this class; apparatus for locomotion by land, 
air or water. 

  Klasse 35   Retail services in relation to motor vehicles and parts 
thereof. 

  Klasse 36   Financial and insurance services. 
  Klasse 37   Servicing, maintenance and repair of motor vehicles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306242 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201609477 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.09, DE, 30 2016 003 

669 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, DE-
68305 MANNHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical and biochemical products and reagents for 

use in the field of science; chemical and biochemical 
reagents for DNA or RNA testing; chemical reagents, 
preparations and test kits for laboratory analysis of 
nucleic acids for scientific or clinical purposes; chemical 
reagents, preparations and test kits for determining 
cancer for clinical or research use. 

  Klasse 5   Chemical reagents for testing body fluids to determine 
cell or DNA abnormalities for medical purposes; 
chemical reagents for testing body fluids to determine 
pre-malignant and malignant conditions for medical 
purposes; chemical reagents, diagnostic preparations 
and test kits for nucleic acid analysis for medical 
purposes; test kits consisting primarily of reagents for 
nucleic acid detection and analysis for medical 
purposes. 

  Klasse 44   Medical services for analysis of genetics; genetic 
diagnostics for medical purposes; nucleic acid based 
testing for medical purposes; medical services in the 
field of nucleic acid analysis; medical services, in 
particular RNA or DNA analysis for the diagnosis of 
cancer and prognosis of the expected progression of 
the disease. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306243 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201609478 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.09, DE, 30 2016 003 

668 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, DE-
68305 MANNHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical and biochemical products and reagents for 

use in the field of science; chemical and biochemical 
reagents for DNA or RNA testing; chemical reagents, 
preparations and test kits for laboratory analysis of 
nucleic acids for scientific or clinical purposes; chemical 
reagents, preparations and test kits for determining 
cancer for clinical or research use. 

  Klasse 5   Chemical reagents for testing body fluids to determine 
cell or DNA abnormalities for medical purposes; 
chemical reagents for testing body fluids to determine 
pre-malignant and malignant conditions for medical 
purposes; chemical reagents, diagnostic preparations 
and test kits for nucleic acid analysis for medical 
purposes; test kits consisting primarily of reagents for 
nucleic acid detection and analysis for medical 
purposes. 

  Klasse 44   Medical services for analysis of genetics; genetic 
diagnostics for medical purposes; nucleic acid based 
testing for medical purposes; medical services in the 
field of nucleic acid analysis; medical services, in 
particular RNA or DNA analysis for the diagnosis of 
cancer and prognosis of the expected progression of 
the disease. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306245 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201609479 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.18, DE, 30 2015 059 

837 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fraugster Limited, 2 Wellington Place, Leeds, GB-
LS14BZ WEST YORKSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for analyzing market information; software 

for analyzing large amounts of data regarding the 
relations among the data; software for monitoring 
payment transactions on the internet. 

  Klasse 42   Development of software for analyzing large amounts 
of data regarding the relations among the data; 
development of software for analyzing market 
information; development of software for monitoring 
payment transactions on the internet; provision of 
security services for monitoring payment transactions 
on the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1306250 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201609480 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 This trademark consists of the word "HLA" in stylized 

lettering and four Chinese characters; the four Chinese 
characters in the mark from left to right are 
transliterated as "Hai" "Lan" "Zhi" "Jia" and translated 
as "sea" "billows" "of" "home" respectively; the wording 
"HLA" and four Chinese characters as a whole have no 
significance in the relevant trade or industry or as 
applied to the goods listed in the application, no 
geographical significance, not a term of art, nor any 
meaning in any foreign language. 

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

 The four Chinese characters in the mark from left to 
right are transliterated as "Hai" "Lan" "Zhi" "Jia" 
respectively. 

(730) Innehaver: 
 HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., No. 8 Huaxin 

Road, Huashi Town Industrial Zone, CN- JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Textile material; non-woven textile fabrics; wall 

hangings of textile; tapestry [wall hangings], of textile; 
printers' blankets of textile; towels of textile; quilts; 
diaper changing cloths for babies; sheets [textile]; table 
linen, not of paper; door curtains; fitted toilet lid covers 
of fabric; marabouts [cloth]; banners; shrouds. 

  Klasse 37   Building construction supervision; construction; mining 
extraction; upholstering; burner maintenance and 
repair; vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; shipbuilding; photographic apparatus 
repair; clock and watch repair; safe maintenance and 
repair; retreading of tires [tyres]; dry cleaning; 
disinfecting; elevator installation and repair; restoration 
of works of art; shoe repair. 

  Klasse 45   Security consultancy; clothing rental; embalming 
services; rental of safes; opening of security locks; 
rental of fire extinguishers; lost property return; 
adoption agency services; dating services; planning 
and arranging of wedding ceremonies; releasing doves 
for special occasions; intellectual property consultancy.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306266 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201609482 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.29, DE, 30 2015 104 

824 
(540) Gjengivelse av merket: 

WILO Pioneering for You 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 WILO SE, Nortkirchenstraße 100, DE-44263 
DORTMUND, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines for the chemical industry, beverage 

industry, agriculture, metal treating, textile industry, 
waste disposal and waste process industry, food 
industry, wood processing and plastics processing, as 
well as machine tools; mechanical apparatus and 
instruments for the pressure increase of water; 
couplings and transmission components, other than for 
land vehicles; agricultural implements, other than hand-
operated; pumps for heating installations; pumps 
(machines), in particular for building installations, for 
water supply and water disposal and for industry and 
agriculture, cleaning apparatus and systems, machine 
tools, other than pumps for medical purposes and air 
pumps; base plate mounted pumps; glanded pumps; 
glandless pumps; multi-stage centrifugal pumps; 
borehole pumps; effluent pumps; sewage pumps; 
pumps (machines) and pump systems consisting 
thereof for drinking water and process water, 
wastewater, ground water, wastewater treatment, 
drainage, all included in this class; pumps for pressure 
increase; insulation jackets being parts of pumps; 
mixers and stirring units (machines) for wastewater 
treatment; elevating apparatus (machines); mechanical 
elevating apparatus for wastewater and excrements; 
spare parts for pumps, included in this class; motors, in 
particular electric motors, other than for land vehicles; 
spare parts for motors, included in this class; 
crankcases for machines, motors and engines; control 
mechanisms for machines, motors and engines; fittings 
for engine boilers; joints being parts of engines; speed 
governors for machines, motors and engines; speed 
adjusters for machines, motors and engines; pressure 
reducers being parts of machines; pressure regulators 
being parts of machines; pressure valves being parts of 
machines; electrically operated brushes being parts of 
machines; filters being parts of machines, motors or 
engines; taps being parts of machines, motors or 
engines; couplings, other than for land vehicles; 
compressors for refrigerators; machines for the 
chemical industry; pumps being parts of machines, 
motors or engines; pump diaphragms; regulators being 
parts of machines; slides being parts of machines; 
ventilators for motors; valves being parts of machines; 
self-regulating fuel pumps; regulators, in particular 
pressure regulators; submersible pumps and systems. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, film, 
optical, weighing, measuring, signal, control, salvage 
and teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for the conduction, connection, 
conversion, storage, regulation and control of 
electricity; mechanical devices and apparatus for the 
analysis and dosing of water; equipment for the 
recording, transmission and reproduction of sound and 
images; magnetic data carriers; calculating machines; 
fire extinguishers; regulation and control devices, 
included in this class; electrotechnical instruments 
included in this class, in particular armatures, 
indicators, electric installations for the remote control of 
industrial operations, apparatus for commutation, 
regulating apparatus, distribution consoles and control 
panels, electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals, coils, sensors, monitoring apparatus 
and electric connectors; junction boxes and distribution 
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boxes for electricity; sprinkler systems and water 
systems for fire protection; laboratory devices for the 
measuring and evaluation of water quality, included in 
this class; fuel cells; electronic publications, 
downloadable; bus systems (for data processing), 
consisting of hardware and software; software; optical, 
magnetic and electronic data carriers; testing 
apparatus, not for medical purposes; armatures 
(electricity); junction boxes (electricity); connections for 
electric lines; electric batteries; films, exposed; 
observation instruments; magnetic encoders (data 
processing); identity cards, encoded; service cards, 
encoded; compact discs for sound and/or images; 
computers; computer operating systems, stored; 
computer peripheral devices; computer programs, 
stored; computer programs, downloadable; computer 
software, stored; data processing apparatus; dosage 
dispensers; fuse wire; revolution counters; choking 
coils (impedance); pressure measuring apparatus; 
pressure indicators; electric installations for the remote 
control of industrial operations; electric connectors; 
electric couplings; transformers (electricity); electric 
wires; electric cables; condensers (capacitors); 
electromagnetic coils; anti-interference devices 
(electricity); telerupters; remote controls; devices for the 
remote control of apparatus and instruments, also 
bidirectional; semiconductors; integrated circuits; 
interfaces (interface apparatus or programs for 
computers); cable ducts (electricity); wire connectors 
(electricity); smart cards (integrated circuit cards); boiler 
control instruments; terminals (electricity); comparators; 
electric contacts; electric regulating apparatus; copper 
wire, insulated; education and teaching apparatus; 
electric conductors; luminous signs; optical fibres; 
magnetic tapes; encoded cards, magnetic; solenoid 
valves (electromagnetic switches); quantity indicators; 
measuring apparatus; measuring instruments; 
microprocessors; modems; monitors (computer 
hardware); monitors (computer programs); apparatus 
and instruments for physics; RFID chips; RFID 
scanners; cathodic anti-corrosion apparatus; switches; 
electric apparatus for commutation; distribution 
consoles (electricity); control panels (electricity); 
electrical sensors for the acquisition of physical values, 
namely, pressure sensors, differential pressure 
sensors, temperature sensors, flow sensors, 
acceleration sensors; simulators for the steering and 
control of vehicles and aircrafts; computer memories; 
electric coils; plugs; sockets; bar code readers; 
electricity conduits; ammeters; circuit breakers; electric 
converters; telemetric apparatus and instruments; 
temperature control units and/or temperature adjusters; 
thermometers, not for medical purposes; thermostats; 
sound recording carriers; voltage surge protectors; 
electric monitoring apparatus; teaching apparatus; 
junction sleeves for electric cables; connectors 
(electricity); distribution boxes (electricity); heat 
regulating apparatus; water level indicators; automatic 
time switches; processors (central processing units). 

  Klasse 11   Lighting, heating, steam generation, cooking, drying, 
ventilating and water conduit apparatus as well as 
sanitary installations; mechanic apparatus and 
instruments for water heating, treatment, softening and 
purification; heating installations, in particular water 
heating installations; heating elements; electric heating 
apparatus; heating boilers; heat pumps; heat 
accumulators; heat exchangers, not parts of machines; 
solar collectors for heating applications; hot water 
installations; water conduit and distribution systems; 
pressure water tanks; HVAC and cooling apparatus, 
namely, air conditioning systems and apparatus, 
humidifiers, cooling systems and machines, water 
cooling systems, in particular open or closed circuit 
cooling towers, refrigerating appliances and 
installations; water collection and treatment systems; 
water supply installations; fountains; installations for 
water recovery and treatment, included in this class; 
desalination plants; filters for drinking water; water 
filtering apparatus; installations for rainwater and 

ground water utilization, namely, solids separation 
systems, cisterns for use with pumps and pump 
systems, collecting tanks for rainwater and ground 
water, pressure boosting systems for the extraction of 
groundwater; water softening apparatus and 
installations; water purification installations; water 
sterilizers; water disinfectant apparatus; apparatus for 
swimming pools, included in this class, namely, 
chlorinating units; counter current installations for 
swimming pools; whirlpools; purification installations for 
sewage; installations for wastewater treatment, also by 
membranes and filters; expansion tanks for central 
heating systems; automatic watering installations; 
chlorinating units for swimming pools; steam generating 
installations; district heating plants and apparatus; 
filters being parts of household or industrial 
installations; taps, included in this class; cooling 
installations and machines; refrigerators; air cooling 
apparatus; oil burners; regulating accessories for water 
or gas apparatus and for water or gas pipes; sanitary 
installations, included in this class; safety accessories 
for water or gas apparatus and for water or gas pipes; 
refrigerating appliances and installations; thermostatic 
valves being parts of heating installations; volume 
expansion automats and automatic pressurizers for 
heating and cooling water systems as well as for 
drinking and/or process water systems; water heaters 
(apparatus); hot water installations; fittings for draining 
of water and for sanitary purposes; water conduits 
installations; water purification instruments and 
machines; water distribution installations. 

  Klasse 37   Construction; installation work, namely, installation, 
maintenance and repair of sewage plants, wastewater 
installations, rainwater installations, service water 
installations, drinking water installations and the 
corresponding pumps and pump systems; installation, 
maintenance and repair of pumps, pump stations, 
mixers and stirring units, elevation systems, sewage 
plants, sewage disposal plants and sewerage; 
installation, maintenance and repair of motors and 
engines; installation, maintenance and repair of heating 
and air conditioning systems; installation, maintenance 
and repair of regulating and control systems and of 
additional components for HVAC and water treatment 
systems; installation and assembly services for the 
construction of district and local heat networks; 
installation of wastewater treatment or disposal plants 
as well as installation of basins, ponds and pits for 
water preservation; services regarding flood protection, 
pressure drainage, ground water lowering, in particular 
for mining and surface mining, namely, structural and 
civil engineering for water, effluent and compressed air 
extraction as well as structural and civil engineering for 
pressure drainage and ground water lowering, in 
particular for mining and surface mining; structural and 
civil engineering for excrement and mud extraction; 
information on repair work; installation, maintenance 
and repair of machines, in particular of pumps; 
installation, maintenance and repair of electrical 
systems and apparatus, including control and 
regulating systems; installation, maintenance and 
repair of computers (hardware); plumbing; overhaul of 
worn out or partly destructed machines; overhaul of 
worn out or partly destructed motors and engines; 
maintenance and repair of pumps. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design services related thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; updating of computer 
software; software update by microprocessor-controlled 
apparatus and instruments; technical consultancy, 
namely, in the fields of hardware, software, 
telecommunications, pumps, electric engines, heating 
and sanitary systems as well as of regulating and 
control systems; computer systems design; computer 
software design; services of a software engineer; 
services of a physicist; services of a technical 
measuring and testing laboratory; services of an 
engineer; conducting technical tests and checks; 
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conducting technical measuring; conducting scientific 
studies; electronic data storage; computer 
programming; provision of information relating to 
technological research; preparation of reports relating 
to scientific research; technical research; engineering 
research; implementation of computer programs in 
networks; installation, maintenance and repair of 
software for computer systems; calibration and 
functional testing of measuring equipment; 
configuration of computer networks by software; 
construction planning and technical project studies; 
material testing; maintenance and installation of 
software; quality inspection; technological consultancy; 
technical project studies; rental and maintenance of 
computer software; rental of software for Internet 
access; scientific research. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306273 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201609483 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.25, SE, 2015/06550 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable software in the form of mobile 

applications. 
  Klasse 35   Retailing relating to clothing, footwear and headgear, 

accessories, bags, jewellery, clocks and watches, 
umbrellas, parasols, articles of fancy dress, sports 
equipment, exercise clothing, perfumery, skin care 
products, hair care products, hygiene articles, make-up, 
paints, cleaning preparations, pharmaceutical and 
veterinary preparations, stationery, pictures, wall 
decorations, mirrors, furniture, textiles, sewing articles, 
electronic apparatus and instruments, horticultural 
products, kitchenware, picture frames, bed clothes, 
table covers, Christmas tree decorations, food, 
beverages, plants and flowers, toys, baby carriages, 
car seats for children, cots, bouncing cradles, baby 
changing tables, changing bags, headphones, mobile 
telephones, mobile accessories, computers, computer 
accessories, tablets, smart watches, television games, 
television apparatus, cameras, loudspeakers, books, 
films, novelties for parties, musical instruments, vehicle 
accessories, pet accessories. 

  Klasse 36   Financial affairs, electronic payment services, 
processing of payment transactions, credit reporting 
services and financial consultancy relating to credit 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306274 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201609484 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.09, EM, 015090723 
(540) Gjengivelse av merket: 

POM-BÄR Friends 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Intersnack Group GmbH & Co. KG, Peter-Müller-
Strasse 3, DE-40468 DÜSSELDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Extruded and pelletised and otherwise manufactured 

or processed vegetable and potato products; roasted, 
dried, salted, spiced, coated and processed nuts, 
cashew kernels, pistachios, almonds, peanuts, 
coconuts (dried); preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; seaweed extracts for food; ginger 
products being dried fruit; peanut butter. 

  Klasse 30   Extruded and pelletised and otherwise manufactured 
or processed tapioca, manioc, rice, maize, wheat or 
other cereal products; ginger products, being 
confectionery and fruit jellies; savoury biscuits and 
pretzels; sauces. 

  Klasse 31   Unprocessed nuts, cashew kernels, pistachios, 
almonds, peanuts and seeds; algae for human 
consumption. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306279 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201609485 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.09, DE, 30 2015 105 

893 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Neumeister Hydraulik GmbH, Otto-Neumeister-Strasse 
9, DE-74196 NEUENSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Drive units, other than for land vehicles; driving 

machines, other than for land vehicles; driving motors, 
other than for land vehicles; sealing joints [parts of 
engines]; electric motors; electrical pumps; hydraulic 
transmissions, other than for land vehicles; hydraulic 
engines and motors; hydraulic pumps; hydraulic valves; 
hydraulically operated switches; hydraulic controls for 
machines, motors and engines; hydraulic lifting gear; 
hydraulic lift tables; process controllers [hydraulic]; 
hydraulic actuators; hydraulic controls for machines; 
hydraulic controls for motors; hydraulic valve actuators; 
hydraulic intensifiers being parts of machines; 
hydrostatic drives, other than for land vehicles; 
hydrostatic drives for machines; pistons [parts of 
machines or engines]; piston rings; piston rods; clutch 
cylinders, other than for land vehicles; steering linkages 
for machines; elevators [lifts]; elevator operating 
apparatus; control mechanisms for machines, motors 
and engines; engines, powertrains and generic parts 
for machines; motors and engines except for land 
vehicles; pumps [machines]; regulators [parts of 
machines]; regulators for engines; actuators for 
dampers; actuators for mechanisms; control 
mechanisms for machines, engines or motors; thrusters 
for machinery; valves for machines; valves for engines; 
valves for pumps; cylinders being parts of machines; 
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cylinder blocks [parts of machines]; cylinder covers 
[parts of machines]; cylinders for vehicles other than 
land vehicles; cylinders for machines; cylinders for 
motors and engines; pistons for cylinders; cylinder 
liners. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting electricity; 
apparatus and instruments for regulating electricity; 
apparatus and instruments for switching electricity; 
apparatus and instruments for accumulating electricity; 
apparatus and instruments for transforming electricity; 
apparatus and instruments for accumulating and 
storing electricity; apparatus and instruments for 
controlling electricity; electric control panels; electrical 
switch cabinets; electrical controls; control installations 
(electric -); electric control apparatus; electric control 
valves, namely amplifying valves and solenoid valves; 
electric control apparatus; electronic controllers; 
switches, electric; radio control apparatus; remote 
control apparatus; sensors and detectors; controllers 
(regulators); thermostats. 

  Klasse 12   Powertrains, including engines and motors, for land 
vehicles; drive gears [land vehicle parts]; drive units for 
land vehicles; gear cases for land vehicles; driving 
motors for land vehicles; motor drive units for land 
vehicles; aeronautical apparatus, machines and 
appliances; main brake cylinders; hydraulic circuits for 
vehicles; hydraulic servo valves being parts of vehicle 
braking systems; hydraulic servo valves being parts of 
vehicle hydraulic systems; hydraulic control systems for 
vehicles; hydraulic power transmission units for land 
vehicles; clutch cylinders for land vehicles; mechanical 
power transmitting mechanisms for land vehicles; 
motors for land vehicles; wheel cylinders for vehicles; 
propulsion mechanisms for land vehicles; steering units 
for land vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306284 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201609487 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.01, EM, 014629232 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carado GmbH, Holzstrasse 19, DE-88339 BAD 
WALDSEE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles; vehicles for use on land; caravans; touring 

caravans; motor homes; trailers for land vehicles; parts 
for land vehicles (included in this class); sleeping 
berths for vehicles; boats; bicycles; luggage carriers for 
vehicles; fittings for automobiles, in particular tow bars, 
ski carriers, snow chains, headrests, windscreen 
wipers. 

  Klasse 22   Tents, in particular awnings for motorhomes and 
caravans, ropes, nets, tarpaulins and vehicle covers, 
not fitted. 

  Klasse 37   Repair of land vehicles and parts therefor, in particular 
of motor vehicles, caravans, motorhomes, mobile 
homes and parts therefor; servicing and modernisation 
of vehicles, in particular mobile homes and caravans. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306289 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201609488 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark is made up of a polished chrome letter "Z" 

with a central Zest Green lacquered insert flush to the 
base surface. The "Z" has a curved section, smooth 
and rounded, a distinctive design that integrates on the 
left side the stylized figure of the lion's head and the 
letter "L" on the right side. 

(730) Innehaver: 
 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., 

Ltd., 361 Yinpen Road (South), CN- CHANGSHA 
HUNAN PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Agricultural machines; agricultural elevators; threshing 

machines; harvesting machines; grain husking 
machines; cultivators [machines]; tedding machines; 
chaff cutters; pulverisers [machines]; sowers 
[machines]; agricultural implements other than hand-
operated; drilling machines; road rollers; mixing 
machines; concrete mixers [machines]; bitumen making 
machines; bulldozers; excavators; rail-laying machines; 
road making machines; diggers [machines]; rams 
[machines]; lifts, other than ski-lifts; elevators [lifts]; belt 
conveyors; hoists; elevating apparatus; lifting 
apparatus; handling apparatus for loading and 
unloading; derricks; cranes [lifting and hoisting 
apparatus]; elevator operating apparatus; lift operating 
apparatus; pumps [parts of machines, engines or 
motors]; pumps [machines]; belts for conveyors; road 
sweeping machines [self-propelled]; washing 
apparatus; machines and apparatus for cleaning, 
electric; garbage [waste] disposals; waste compacting 
machines; snow ploughs; shredders [machines] for 
industrial use; milking machines; hair clipping machines 
for animals; papermaking machines; printing machines; 
dyeing machines; grinding machines; brewing 
machines; cigarette machines for industrial purposes; 
leather-working machines; stitching machines; bicycle 
assembling machines; potters' wheels; engraving 
machines; cord making machines; wrapping machines; 
food processors, electric; washing machines [laundry]; 
disintegrators; embossing machines; glass-working 
machines; electromechanical   machines for chemical   
industry; cutters [machines]; metalworking machines; 
steam engines; carburetters; wind turbines; machine 
tools; painting machines; motors, electric, other than for 
land vehicles; valves [parts of machines];   
compressors [machines]; shaft couplings [machines]; 
axles for machines; bearings [parts of machines]; 
welding machines, electric; filter presses; curtain 
drawing devices, electrically operated; drums [parts of   
machines]; electroplating machines; transmissions for 
machines. 

  Klasse 11   Lamps; lighting apparatus for vehicles; lanterns for 
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lighting; refrigerating appliances and installations; 
heating apparatus; heating installations; watering 
installations, automatic; sanitary apparatus and 
installations; disinfectant apparatus; polymerisation 
installations; cooling appliances and installations; 
drying apparatus; desiccating apparatus; forage drying 
apparatus; drying apparatus and installations; watering 
machines for agricultural purposes. 

  Klasse 12   Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
lifting cars [lift cars]; lifting cars [lift cars]; sprinkling 
trucks; motor buses; motor coaches; trucks; trailers 
[vehicles]; hose carts; tractors; tilting-carts; cars; 
concrete mixing vehicles; couplings for land vehicles; 
automobile chassis; tipping bodies for lorries [trucks]; 
motors, electric, for land vehicles; axles for vehicles; 
engines for land vehicles; bodies for vehicles; aerial 
conveyors; handling carts; vehicle wheel tires [tyres]; 
aeronautical apparatus, machines and appliances; 
boats; dredgers [boats]; electric vehicles; air pumps 
[vehicle accessories]; vehicle chassis. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306940 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201609611 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 North Lock LLC, 2308 Mt Vernon Ave #714, US-
VA22301 ALEXANDRIA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beer, ale, and porter. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307001 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201609620 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.23, GB, 

UK00003137426 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Promethean Limited, Promethean House, Lower 
Philips Road, GB-BB15TH BLACKBURN, 
LANCASHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer programmes; computer software; computer 

software for use in preparing corporate presentations; 
computer software for use in education and training; 
training software; presentation software; compact discs 
and data carriers carrying software; data processing 
equipment and computers; wireless communications 
apparatus and instruments; wireless feedback 
apparatus; teaching apparatus and instruments; 
electronic apparatus for recording, processing, storage, 
input or output of images, data or text; receivers; 
transmitters; interactive teaching apparatus; display 
monitors; hardware tablets; computers; computer 
hardware and peripherals therefor; keypads; graphics 

tablets; electronic computer mice; electronic pens; 
electronic apparatus for providing input to computers; 
publications in electronic form supplied on electronic 
data carriers, online from databases, or from facilities 
on the Internet, all for use in teaching, or for education 
or training; electronic apparatus for providing input to 
interactive teaching apparatus; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; downloadable publications 
bearing educational material or material for learning; 
instructional manuals in electronic format sold with the 
aforementioned goods. 

  Klasse 41   Education services; teaching services; training 
services; rental and hire of educational apparatus and 
equipment; rental and hire of interactive teaching 
apparatus; exhibition and demonstration services; 
arranging and conducting seminars and workshops; 
research, assessment and evaluation of teaching, 
training, learning and educational methods and 
strategies; consultancy services relating to teaching 
methods and education and learning strategies; 
provision of information in relation to all the aforesaid 
services; provision of advice in relation to all the 
aforesaid services; provision of advice in relation to 
training, teaching, learning and education; provision of 
advice in relation to training, teaching, learning and 
education methods, strategies and apparatus; provision 
of on-line electronic publications (not downloadable); 
rental and hire of electronic teaching apparatus. 

  Klasse 42   Technological research services; graphic design; 
design and development of computer hardware and 
software; programming of educational software; 
computer programming and software design; hosting of 
websites; internet hosting services; computer advisory 
and consultancy services; advice and development 
services relating to computer software; computer 
programming services; rental and hire of computer 
software; programming of educational software; 
provision of information and advice in relation to any of 
the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307032 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201609622 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.14, US, 86848859 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Neonode, Inc., 2674 North First Street, Suite 150, US-
CA95134 SAN JOSE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Cell phones; touch screens for phones; electronic 

display interfaces; liquid crystal displays for use with 
phones and personal electronic devices; telephones; 
mobile phones; mobile phones with digital cameras; 
MP3 players; telephones; video screens; video 
telephones; touch screen components for gaming 
machines, and operating software for use in connection 
therewith; flat panel and LCD display screens; LED 
displays; electronic sensors; optical sensors; motion 
sensors; touchscreen sensors; computer network 
interface devices; interface software; hardware and 
software for use in reading movement data from inertial 
sensors and translating it into usable movement 
information that initiates certain actions on personal 
devices, such as laptop computers, desktop computers, 
tablet computers, cellular phones and MP3 players; 
user interface for use in connection with personal 
electronic devices; hardware and software for use in 
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operating and controlling personal electronic devices, 
such as laptop computers, desktop computers, tablet 
computers, cellular phones, personal digital assistants, 
and MP3 players; integrated circuits; integrated circuit 
modules; semiconductors; electronic proximity sensors 
and switches; electronic touch sensitive switches; 
electronic control systems for laptop computers, 
desktop computers, tablet computers, mobile phones, 
tablets, MP3 players, personal electronic devices, 
electronic displays, viewing devices, automotive 
vehicles, and keyless entry systems; operating 
software for laptop computers, desktop computers, 
tablet computers, mobile phones, tablets, MP3 players, 
personal electronic devices, electronic displays, 
viewing devices, automotive vehicles, and keyless 
entry systems; user interface devices and software for 
laptop computers, desktop computers, tablet 
computers, mobile phones, tablets, MP3 players, 
personal electronic devices, electronic displays, 
viewing devices, automotive vehicles, and keyless 
entry systems; input devices for laptop computers, 
desktop computers, mobile phones, tablets, MP3 
players, personal electronic devices, electronic 
displays, viewing devices, automotive vehicles, and 
keyless entry systems, and operating software for use 
in connection therewith; gesture recognition software, 
interfaces and peripheral devices for laptop computers, 
desktop computers, mobile phones, tablets, MP3 
players, personal electronic devices, electronic 
displays, viewing devices, automotive vehicles, and 
keyless entry systems; communications software; 
peripherals adapted for use with computers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307216 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201609742 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MORATO PANE SPA, Via M. D'Azeglio, 49, IT-36077 
ALTAVILLA VICENTINA (VI), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Bread and bread products, in particular bread for 

sandwiches, bread for bruschetta, bread for toast, 
bread for sandwiches (normal and fortified), bread for 
open sandwiches, bread for hot dogs, bread for 
hamburgers (normal or fortified with sesame), semolina 
bread, milk bread, bread for sandwiches, for rolls, 
slices of rustic bread, sliced bread for sandwiches, 
toast and bruschetta, dried bread, sweet bread, bread 
from Puglia, bread from Tuscany, breadsticks, 
crackers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307222 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201609743 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gühring KG, Herderstrasse 50-54, DE-72458 
ALBSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Mechanically driven recessing tools made of steel for 

the processing of steel, plastic material, wood and 
ceramic. 

  Klasse 8   Hand-operated recessing tools made of steel for the 
processing of steel, plastic material, wood and ceramic.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307227 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201609744 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.15, EM, 015345861 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UAB "ELMORIS", Naujoji Riovoniu g. 25A, LT-03153 
VILNIUS, Litauen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal hardware; cap closures of metal; metal bottle 

caps; screw caps of metal. 
  Klasse 35   Wholesaling and retailing of small items of metal 

hardware, cap closures of metal, bottle caps of metal, 
screw caps of metal, jars, bottles. 

  Klasse 40   Surface finishing of metal articles; treatment and 
coating of metal surfaces; enamelling of metals; metal 
laminating; metal pressing; metal finishing; metal 
plating; soldering; tin smithing; surface polishing; blast 
treatment of a surface (services for the -). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307228 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201609745 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.21, EM, 015026594 
(540) Gjengivelse av merket: 

PFLITSCH Passion for the best 
solution 

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

 Pflitsch GmbH & Co.KG, Ernst-Pflitsch-Str. 1, DE-
42499 HÜCKESWAGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Sanitary installation material of metal, namely cable 

screws and hose screw connections and parts therefor 
in the form of reducers, locking screws, flange angles, 
coupling pieces, clamps, metal building materials, 
transportable buildings of metal, pipes and tubes of 
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metal. 
  Klasse 9   Electric installation material, namely cables, electricals 

connectors, cable channels (electric). 
  Klasse 20   Sanitary installation material, not of metal, namely 

threaded hose couplings and parts therefor in the form 
of reducing pieces, screw plugs, flange angles, 
coupling pieces, collar bands. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307231 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201609747 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.31, EM, 015491186 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Liewood ApS, Snaregade 10 B, DK-1205 
KØBENHAVN K, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Bags; nappy bags; duffel bags; bags for sports; 

shopping bags. 
  Klasse 20   Furniture; bed bumpers; baby changing mats; 

mattress bases; bed casters, not of metal; bedding 
(except linen); parts and fittings for beds; beds; 
bedsteads of wood; cradles; cushions; indoor blinds for 
windows (furnishings) of textile; mats for infant 
playpens; mattresses; playpens for babies. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed linen and table linen; coverlets; duvets 
and quilts; hand towels (other than clothes); bed 
clothes and blankets; sheets; pillowcases; loose covers 
for furniture; curtains of textile or plastic; face towels of 
textile; mattress slips; pillowcases; shower curtains of 
textile or plastic; table cloths, not of paper; place mats, 
not of paper; table napkins, not of paper; table runners; 
towels [of textile]. 

  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear; bathrobes; bath 
sandals; bath slippers; bibs, not of paper; pajamas; 
slippers; socks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307235 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201609748 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.15, CH, 688984 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Apparatus for heating and cooking;  apparatus for 

heating and foaming milk;  electric apparatus for 
preparing beverages;  electric coffee machines, 
coffeemakers and electric percolators;  parts and 
component parts for all the aforesaid goods. 

  Klasse 21   Utensils and containers for household or kitchen use 
(neither of precious metal nor coated therewith); non-
electric coffee machines, coffee makers and non-

electric percolators; parts and component parts for all 
the aforesaid goods; tableware;  glassware, porcelain 
and earthenware not included in other classes. 

  Klasse 30   Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages and 
preparations;  iced coffee;  artificial coffee, artificial 
coffee extracts, artificial coffee-based beverages and 
preparations;  chicory (coffee substitute);  tea, tea 
extracts, tea-based beverages and preparations;  iced 
tea; cocoa and cocoa-based beverages and 
preparations; chocolate, chocolate products, chocolate-
based beverages and preparations; sugar;  biscuits, 
cookies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307264 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201609751 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.23, EM, 015135007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, DE-70839 
GERLINGEN-SCHILLERHÖHE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric machine tools; drilling machines, drilling 

hammers, bench drilling machines, drill chucks, drilling 
hammers and chipping hammers; nut runners; groove-
milling cutters; grinding, cutting and roughing 
equipment such as superfinish devices, angle grinders, 
triangular grinders, eccentric grinders, belt grinders, 
vibrating grinders, right angle polishers, straight 
grinders; metal cutting snips (electric); nibbling devices; 
glue guns; hot air guns; tackers; power saws; circular 
saws; jig saws; compound miter saws; curved saws; 
band saws; planing machines; milling machines; bench 
belt sanding machines; suction apparatus and dust 
removal apparatus for the aforesaid goods; universal 
suction equipment; the aforesaid goods also being 
battery-powered hand-held tool equipment; parts, tools, 
adaptors (non-electric), attachments and fittings for all 
the aforesaid goods, included in this class. 

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated), parts, 
tools and accessories for the aforesaid goods, all the 
aforesaid goods included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307267 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201609752 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gühring KG, Herderstrasse 50-54, DE-72458 
ALBSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Mechanically driven recessing tools. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307269 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201609753 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, FR-75008 
PARIS, Frankrike 

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

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307288 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201609756 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.13, GB, 

UK00003136083 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Itad Limited, Gloucester House, 66 Church Walk 

Burgess Hill, GB-RH159AS WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Professional business consultancy. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307322 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201609766 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 silver.solutions GmbH, Färberstr. 26, DE-12555 
BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software. 
  Klasse 42   Computer hardware and software consultancy; 

creation, maintenance and adaptation of software; 
software as a service [SaaS]; rental of software. 

  Klasse 45   Licensing of computer software. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307329 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201609768 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101, NL-

1119NC SCHIPHOL-RIJK, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Motor parts. 
  Klasse 9   Helmets. 
  Klasse 12   Motors for land vehicles as well as water vehicles. 
  Klasse 25   Caps; clothing. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1307404 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201609776 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 silver.solutions GmbH, Färberstr. 26, DE-12555 
BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software. 
  Klasse 42   Computer hardware and software consultancy; 

creation, maintenance and adaptation of software; 
software as a service [SaaS]; rental of software. 

  Klasse 45   Licensing of computer software. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307412 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201609779 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.12, DE, 30 2015 107 

809 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DST Defence Service Tracks GmbH, Industriegelände, 
DE-66629 FREISEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Track drive systems for land vehicles; drive gears, 

track rollers and track supporting rollers for track drive 
systems; vehicle tracks; drive tracks; crawler tracks; 
belt tracks; rubber belt tracks; tracks for military 
vehicles; pads for tracks; mud grousers [parts for 
vehicle tracks]; snow grousers [parts for vehicle tracks]; 
parts and accessories of all aforesaid goods. 

  Klasse 17   Padding materials of rubber; padding materials of 
plastics; rubber and plastic components [semi-finished 
products] for vehicle tracks and track drive systems. 

  Klasse 37   Maintenance, servicing, repair and rework of track 
drive systems and vehicle tracks; maintenance, 
servicing, repair and rework of parts of track drive 
systems and parts of vehicle tracks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307414 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201609780 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 
43, DE-65203 WIESBADEN-BIEBRICH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Air pumps, water pumps and parts therefor. 
  Klasse 11   Electric domestic hot water and heating boilers; heat 

pumps and parts therefor. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307421 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201609781 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KRATOS SAFETY, 4 rue de l'Aigue Zone Industrielle 
Les Portes du Dauphin, FR-69780 SAINT-PIERRE-DE-
CHANDIEU, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Rings of metal (personal protection devices), buckles 

of metal (personal protection devices), hooks of metal 
(personal protection devices);  non-electric cables of 
metal, safety chains, chains of metal (personal 
protection devices);  clasps, pitons of metal 
[mountaineering equipment]. 

  Klasse 7   Hoists (parts of machines);  pulleys (parts of 
machines). 

  Klasse 9   Safety tarpaulins;  safety harnesses (other than for 
sports equipment), sit-chest safety harnesses (other 
than for sports equipment);  protective helmets, 
protective helmets for sports;  safety belts, fall 
prevention belts with or without fall dampers, safety 
belts (support belts, other than for vehicles);  shoes for 
protection against accidents, irradiation and fire, safety 
shoes; protection devices for personal use against 
accidents; gutter safety devices; protection devices 
against X-rays, not for medical purposes; life-saving 
devices;  life-saving (emergency) devices; workman's 
protective face-shields;  nets for protection against 
accidents, safety nets, rescue nets;  gloves for 
protection against accidents; life jackets;  safety 
harnesses, fall prevention harnesses; sports glasses, 
protective glasses,  anti-glare eye glasses and visors, 
protective masks, protective masks for workers;  mobile 
tripods for fall prevention;  clothing for protection, 
clothing for protection against accidents, irradiation and 
fire, safety clothing for workers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307453 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201609786 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VINICOLA DECORDI DEL BORGO IMPERIALE - 
CORTESOLE S.P.A., Via delle Brede, 6, IT-26045 
MOTTA BALUFFI (CR), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages, except beers. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307454 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201609787 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.29, US, 87020041 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kendall Jenner, Inc., c/o Boulevard Management, Inc, 
21731 Ventura Blvd., Suite 300, US-CA91364 
WOODLAND HILLS, USA 
Kylie Jenner, Inc., c/o Boulevard Management, Inc., 
21731 Ventura Blvd., Suite 300, US-CA91364 
WOODLAND HILLS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Eyeglass cases; eyeglass frames; eyewear; 

sunglasses. 
  Klasse 18   Athletic bags; backpacks; cosmetic bags sold empty; 

cosmetic carrying cases sold empty; duffle bags; 
handbags; purses and wallets; tote bags; umbrellas; 
all-purpose carrying bags. 

  Klasse 25   Belts; bottoms; coats; dresses; footwear; headwear; 
jackets; lingerie; loungewear; scarves; sleepwear; 
swimwear; tops; undergarments; underwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307479 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201609790 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.15, DE, 30 2015 053 

101 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sirona Dental Systems GmbH, Fabrikstrasse 31, DE-
64625 BENSHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric control instruments and data processing 

equipment and computers as part of measurement and 
control technology for furnaces and kilns; CAD / CAM 
programs, in particular for the dental field; image 
creation, image editing and image management 
programs (software), in particular for the dental field; 
surveying programs (software) for 3D measurements in 
the dental field; programs (software) for the 
reconstruction of 3D data from 2D images 
(tomography) for the dental field; programs for the 
creation and management of dental radiographs; 
programs (software) for the planning or implementation 
of medical or dental treatments; video cameras for 
dental purposes; electrical switchgear, control panels 
and switch panels and combined display and switching 
devices, display and control desks and display and 
control panels for dental instruments and apparatus, in 
particular for dental X-ray equipment or treatment 
chairs; furnaces for laboratory. 

  Klasse 11   Industrial furnaces; furnaces for dental technology, 
especially kilns for ceramics, glass and sintered metal; 
ovens for various heat treatments; furnaces; furnaces 

for quenching, cooling and storage of combustible 
material; transport ladles for kiln run; bogies as part of 
furnaces and kilns; furnaces for use in kilns for semi- 
and fully automatic loading. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307503 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201609795 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.09, DE, 30 2015 105 

895 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Neumeister Hydraulik GmbH, Otto-Neumeister-Strasse 

9, DE-74196 NEUENSTADT, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Drive units, other than for land vehicles; driving 
machines, other than for land vehicles; driving motors, 
other than for land vehicles; sealing joints [parts of 
engines]; electric motors; electrical pumps; hydraulic 
transmissions, other than for land vehicles; hydraulic 
engines and motors; hydraulic pumps; hydraulic valves; 
hydraulically operated switches; hydraulic controls for 
machines, motors and engines; hydraulic lifting gear; 
hydraulic lift tables; process controllers [hydraulic]; 
process control instruments [hydraulic]; process control 
units [hydraulic]; hydraulic actuators; hydraulic controls 
for machines; hydraulic controls for motors; hydraulic 
valve actuators; hydraulic intensifiers being parts of 
machines; hydrostatic drives, other than for land 
vehicles; hydrostatic drives for machines; pistons [parts 
of machines or engines]; piston rings; piston rods; 
clutch cylinders, other than for land vehicles; steering 
linkages for machines; elevators [lifts]; elevator 
operating apparatus; system control instruments 
(mechanical -); engines, powertrains, and generic parts 
for machines; motors and engines except for land 
vehicles; pumps [machines]; regulators [parts of 
machines]; regulators for engines; actuators for 
dampers; actuators for mechanisms; control 
mechanisms for machines, engines or motors; thrusters 
for machinery; valves for machines; valves for engines; 
valves for pumps; cylinders being parts of machines; 
cylinder blocks [parts of machines]; cylinder covers 
[parts of machines]; cylinders for vehicles other than 
land vehicles; cylinders for machines; cylinders for 
motors and engines; pistons for cylinders; cylinder 
liners. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting electricity; 
apparatus and instruments for regulating electricity; 
apparatus and instruments for switching electricity; 
apparatus and instruments for accumulating electricity; 
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apparatus and instruments for transforming electricity; 
apparatus and instruments for accumulating and 
storing electricity; apparatus and instruments for 
controlling electricity; electric control panels; electrical 
switch cabinets; electrical controls; control installations 
(electric -); electric control apparatus; electric control 
valves; electric control apparatus; electronic controllers; 
switches, electric; radio control apparatus; remote 
control apparatus; sensors and detectors; controllers 
(regulators); thermal controls. 

  Klasse 12   Powertrains, including engines and motors, for land 
vehicles; drive gears [land vehicle parts]; drive units for 
land vehicles; gear cases for land vehicles; driving 
motors for land vehicles; motor drive units for land 
vehicles; aeronautical apparatus, machines and 
appliances; main brake cylinders; hydraulic circuits for 
vehicles; hydraulic servo valves being parts of vehicle 
braking systems; hydraulic servo valves being parts of 
vehicle hydraulic systems; hydraulic control systems for 
vehicles; hydraulic power transmission units for land 
vehicles; clutch cylinders for land vehicles; mechanical 
power transmitting mechanisms for land vehicles; 
motors for land vehicles; wheel cylinders for vehicles; 
actuators for land vehicles; steering units for land 
vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307545 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201609800 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.02, EM, 014190367 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AVEVA GROUP PLC, High Cross, Madingley, GB-
CB3OHB CAMBRIDGE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer databases for use in the construction, 

engineering, power, shipbuilding, oil and gas, 
renewable energy, marine and process plant industries; 
computer networking hardware for use in the 
construction, engineering, power, shipbuilding, oil and 
gas, renewable energy, marine and process plant 
industries; computer software for use over computer 
networks in the construction, engineering, power, 
shipbuilding, oil and gas, renewable energy, marine 
and process plant industries; computer software for use 
in the power, shipbuilding, oil and gas, renewable 
energy, marine and process plant industries; computer 
software for database and information management; 
computer software for use with laser surveying and 
laser scanning technology; design software; 3D design 
software; 3D modelling software; data conversion 
software for use in the construction, engineering, 
power, shipbuilding, oil and gas, renewable energy, 
marine and process plant industries; computer network 
hubs for use in the construction, engineering, power, 
shipbuilding, oil and gas, renewable energy, marine 
and process plant industries; communication hubs for 
use in the construction, engineering, power, 
shipbuilding, oil and gas, renewable energy, marine 
and process plant industries. 

  Klasse 42   Computer advisory services relating to the 
construction, engineering, power, shipbuilding, oil and 
gas, renewable energy, marine and process plant 
industries; computer consultancy and advisory services 
relating to the construction, engineering, power, 
shipbuilding, oil and gas, renewable energy, marine 
and process plant industries; computer and software 

advisory services relating to the construction, 
engineering, power, shipbuilding, oil and gas, 
renewable energy, marine and process plant industries; 
computer programming for use in the construction, 
engineering, power, shipbuilding, oil and gas, 
renewable energy, marine and process plant industries; 
scientific research relating to the construction, 
engineering, power, shipbuilding, oil and gas, 
renewable energy, marine and process plant industries; 
design and development of computer software for use 
in the construction, engineering, power, shipbuilding, oil 
and gas, renewable energy, marine and process plant 
industries; installation, implementation, testing and 
upgrading of computer software for use in the 
construction, engineering, power, shipbuilding, oil and 
gas, renewable energy, marine and process plant 
industries; hosting of computer software; support and 
maintenance of computer software for use in the 
construction, engineering, power, shipbuilding, oil and 
gas, renewable energy, marine and process plant 
industries; analysis of computer systems for use in the 
construction, engineering, power, shipbuilding, oil and 
gas, renewable energy, marine and process plant 
industries. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307553 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201609801 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.12, GB, 

UK00003131126 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GO Outdoors Limited, Cuthbert House, Arley Street, 

GB-S24QP SHEFFIELD, SOUTH YORKSHIRE, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Split rings of common metal for keys; metal chains for 

keys; locks; locking devices; padlocks; keys; safes; 
strongboxes; metal climbing equipment; metal pegs; 
metal hooks; ice nails; pitons of metal; crampons; metal 
ropes; spring clips; carabiners; rope thimbles of metal; 
metal capsules and containers; metal chests; metal tent 
pegs; metal tent stakes; metal tent poles; metal awning 
poles; parts and fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 8   Hand tools and implements; campers' tools; survival 
tools; micro-tools; multi-tools; machetes; saws; saw 
blades; shovels; axes; hammers; mallets; tent stake 
pullers; can openers; cutlery; cutlery sets; knives; forks; 
spoons; penknives; knife sharpeners; scissors; parts 
and fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Lighting, heating and cooking equipment; refrigeration 
equipment; apparatus and equipment for water supply 
and sanitary purposes; torches; lanterns; flashlights; 
electric lights; electric night lights; lamp mantles; key 
chain lights; head lights; cycle lights; oil burners and 
lamps; heaters; stoves; portable stoves; stove carrying 
cases; cookers; cooker stands; grills and griddles; 
barbecues; barbecue apparatus; barbecue cooking 
apparatus; covers for barbecues; barbecue starters; 
filters for drinking water; water purifiers; toilets; hot 
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water bottles; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods. 

  Klasse 18   Luggage; bags; travelling bags and cases; rucksacks; 
rucksack frames; covers for bags and rucksacks; liners 
for bags and rucksacks; backpacks; holdalls; folding 
bags and cases; rucksacks, day sacks, backpacks and 
bags for use in sporting and outdoor pursuits; bags for 
climbers; camping bags; hiking bags; waterproof bags; 
rucksacks, slings and pouches for carrying babies and 
infants; pouches; money bags; purses; wallets; wash 
bags for carrying toiletries; luggage label holders; 
luggage tags; luggage straps; leather straps; whips, 
harness and saddlery; collars, leads and leashes for 
animals; covers for animals; walking sticks; walking 
poles; hiking poles; shooting sticks; umbrellas; umbrella 
covers; parts and fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 20   Furniture; outdoor furniture; camping furniture; garden 
furniture; furniture fittings; tables; chairs; stools; bed 
chairs; folding chairs and stools; beds; folding beds; 
camp beds; loungers; mattresses; mattresses for 
camping; bedding; sleeping bags; bags for sleeping 
bags; sleeping bags for camping; bivouac sacks; 
sleeping mats; roll mats; ground mats; pillows; 
cushions; air beds; air mattresses; air pillows; air 
cushions; tent pegs; tent poles; clothes hooks and 
hangers; mirrors; water carriers; crates; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; 
containers for outdoor use; cooking utensils; barbecue 
cooking utensils; glassware; food and drink containers; 
heat insulated containers; insulated food and drink 
containers; heat insulated containers for beverages; 
cool boxes; lunch boxes; cool bags; ice packs; drinking 
vessels; flasks; bottles; bottle covers; drinking bottles; 
water bottles; canteens; backpack-style canteens; 
hydration bottles; hydration packs comprising a fluid 
reservoir and a delivery tube; bottle openers; 
corkscrews; tableware; crockery; cups; mugs; glasses; 
bowls; plates; pots; pans; coffee pots; kettles; brushes; 
combs; sponges; buckets; fly swatters; soap holders; 
toothbrush covers and holders; fitted wash bags; parts 
and fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 22   Tents; canopies; awnings; tarpaulins; sacks; bivouac 
shelters; ropes, string and twine; ropes for tents; 
ground sheets; ground coverings for tents; bags and 
covers for tents; covers for camouflage; hammocks; 
nets; fishing nets; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; articles of outer 
clothing; articles of clothing, footwear and headgear for 
use in sporting and outdoor pursuits, including 
camping, walking, hiking, trekking, running, fishing, 
hunting, cycling, boating, sailing, climbing, skiing and 
equestrian activities; waterproof clothing; thermal 
clothing; thermally insulated clothing; windproof 
clothing; jackets; coats; water resistant jackets and 
coats; wind resistant jackets and coats; softshell 
jackets; parkas; anoraks; fleeces; gilets; smocks; 
ponchos; rain ponchos; legwear; trousers; 
overtrousers; softshell trousers; breeches; salopettes; 
jodhpurs; shorts; leggings; base layer bottoms; 
knitwear; shirts; sweatshirts; pullovers; hooded tops; t-
shirts; vests; base layer tops; mid layer tops; dresses; 
skirts; ready-made clothes linings; gloves, mitts; 
scarves; neck warmers; belts; money belts; braces; 
swimwear, wetsuits, underwear; thermal underwear; 
long johns; hosiery; socks; hats; caps; balaclavas; ear 
warmers; headbands; gaiters; boots; shoes; walking 
boots and shoes; trekking boots and shoes; climbing 
boots and shoes; sandals; flip-flops; waterproof boots 
and shoes; wellington boots; fishing boots; fishing 
waders; insoles; footbeds; parts and fittings for 
footwear. 

  Klasse 27   Floor coverings; carpets; rugs; picnic rugs; mats; non-
textile wall hangings; floor coverings for tents; carpets 
and mats for camping; awning carpets for use with 
tents and caravans. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307571 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201609803 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.07, AU, 1726207 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Monash University, Wellington Road, AU-Vic3168 
CLAYTON, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Application software; computer programmes 

(programs) and recorded software distributed online; 
computer software programs; computer programs for 
medical purposes; computer programs in machine 
readable form; computer software programs providing 
information in the field of food and beverage diets; 
electronic publications (downloadable); electronic 
publications including those sold and distributed online.

  Klasse 16   Printed publications; promotional publications; 
technological publications. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307593 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201609806 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.29, AT, AM 

52780/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Trans Austria Gasleitung GmbH, Wiedner 

Hauptstrasse 120, AT-1050 WIEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 4   Natural gas; electrical energy. 
  Klasse 39   Distribution of gas or electricity by pipeline or cable; 

transport by pipeline; transmission of gas through 
pipelines; gas supplying [distribution]; gas storage 
services; supply of electricity. 

  Klasse 40   Generating of electricity. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1307598 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201609807 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.24, EM, 015143969 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 F & H A/S, Gl. Skivevej 70, DK-8800 VIBORG, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic creams and lotions; scented body lotions 

and creams; balms other than for medical purposes; 
lotions for face and body care; perfumed lotions [toilet 
preparations]; cream soaps; body cream soap; skin 
care creams [cosmetic]; conditioning creams; non-
medicated creams; perfumed creams; cosmetic 
creams; emollients; cosmetic nourishing creams; facial 
preparations; face creams for cosmetic use; facial 
soaps; cosmetic facial lotions; liquid soaps for hands 
and face; cosmetic preparations for body care; face 
creams for cosmetic use; cosmetic hand creams; 
scented body creams; body creams [cosmetics]; 
scented body lotions; perfumed toilet waters; 
fragrances for personal use; fragrances; cosmetic 
preparations for baths; shower and bath gel; bath and 
shower foam; shower creams; bath creams; bath salts; 
scented bathing salts; air fragrancing preparations. 

  Klasse 8   Tableware [knives, forks and spoons]; cutlery; 
canteens of cutlery; kitchen knives; chef knives; carving 
knives (hand operated -) for household use; scissors 
for kitchen use; serving ladles; serving tongs. 

  Klasse 11   Lighting apparatus; LED luminaires; lamps; cord 
pendants [light fittings]; portable hand lamps [for 
illumination]; electric lamps; electrical lamps for indoor 
lighting; pedestal lamps; desk lamps; table lamps; 
strings of lights; strings of coloured lights for decorative 
purposes; lamps for Christmas trees; decorative 
lighting for Christmas trees; Christmas tree ornaments 
for illumination [electric lights]. 

  Klasse 20   Mirrors (silvered glass); mirrors [furniture]; mirror 
frames; mirror stands; hand-held mirrors [toilet mirrors]; 
non-metal mirror hangers; wall mirrors; make-up 
mirrors for the home; make-up mirrors for travel use; 
garment rails; coathooks; racks; clothes racks 
[furniture]; baskets; decorative baskets made of wicker; 
picture frames; frames (picture -) of non-metallic 
materials; wooden picture mouldings; frames (picture -) 
of metal; holders for photographs [frames]; non-metal 
picture hangers; boxes of wood or plastic; chests, not 
of metal; storing boxes, not of metal; trays, not of metal; 
shelves for storage; wooden shelving [furniture]; racks 
being furniture made of non-metallic materials; seating 
furniture; stools; foot stools; tables [furniture]; cushions; 
bolsters; metal furniture; scale models [ornaments] of 
wood; scale models [ornaments] of plastic; scale 
models [ornaments] of wax; decorations of plastic for 
foodstuffs; ornamental sculptures made of wood; 
statues of wood, wax, plaster or plastic; statues of 
bone. 

  Klasse 21   Holloware; basins [receptacles]; earthenware basins; 
flower pots; serving bowls; cabarets [trays]; dishes not 
of precious metal; pottery; bottles; glass bowls; glass 
bowls; glass jars [carboys]; baskets for domestic use; 
baskets of common metal for household use; jars for 
household use; cookie jars; ceramic hollowware; 
ceramic tableware; ceramic ornaments; ceramic 
figurines; boxes of ceramics; figurines [statuettes] of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; plates; 
decorative plates; bathroom pails; toilet brushes; water 
closet brush holders; toilet utensils; toilet roll holders; 
soap dispensers; dispensers for liquid soap; soap 
containers; tumblers [drinking vessels]; vases; floor 
vases; stone floor vases; glass vases; carving boards; 
kitchen boards for chopping; holders for carving 

boards; gloves for household purposes; laundry 
baskets; laundry baskets for household purposes; 
candelabra [candlesticks]; candle holders; candlesticks; 
cups and mugs; mugs made of ceramic materials; 
coffee mugs; mosaics of glass, not for building; 
mosaics of ceramic, not for building; flasks; glass 
flasks; jugs; small jugs; glass decanters; heat-insulated 
containers for beverages; drinking glasses; drinking 
goblets; wine glasses; storage jars; food storage 
containers; travel mugs for coffee; insulated travel 
mugs; double wall cups with lids. 

  Klasse 24   Towels of textiles; towels; bathroom towels; bath 
towels; hand towels; tea towels; table cloths of textile; 
table cloths, not of paper; shower curtains of textile or 
plastic; quilts; quilt covers; bed coverings; quilts of 
textile; lap rugs; bed clothes. 

  Klasse 27   Floor coverings; carpets; rugs (floor -); matting [for 
covering existing floors]; runners [mats]; paper floor 
mats; door mats; cork mats; textile floor mats for use in 
the home; door mats of textile; decorative wall 
hangings, not of textile. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307602 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201609808 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.22, EM, 015134448 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AMPLIFON S.P.A., Via Ripamonti, 131/133, IT-20141 

MILANO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Detergents for hearing aids; cleansing towelettes and 
cleaning products for hearing aids. 

  Klasse 9   Amplification apparatus for the hard of hearing, and 
accessories therefor, namely: connection cords and 
cables between receiver and amplifier, small 
connectors, adaptors for batteries; batteries; including 
connection cables between amplifiers and batteries; 
network feeders, induction devices adapted to hearing 
aids, not for the deaf; mobile phones targeted at 
impaired hearing people; amplifier headphones for 
impaired hearing people; apparatus producing 
oscillations, namely: oscillators; software for electronic 
applications aimed to impaired hearing people. 

  Klasse 10   Acoustic apparatus for the hard of hearing, namely: 
hearing prostheses; air- conduction and bone-
conduction receivers for hearing aids; curved pieces for 
bone-conduction receivers for hearing aids; earmoulds 
being parts of hearing aids. 

  Klasse 35   Positioning products (hearing aids) in order to enable 
customers to view and purchase those products; 
retailing services (including via mail order or on-line 
order) of hearing aids for impaired hearing people, of 
sound amplifiers, of mobile phones, of headphones and 
of batteries, all for hearing aids. 

  Klasse 37   Maintenance and repair of hearing aids. 
  Klasse 42   Design and development of hearing aids and of 

devices issuing lights, sounds or vibrations to help 
people with impaired hearing; design of software 
applications targeted at people with hearing problems. 

  Klasse 44   Medical and paramedical assistance services 
provided for the deaf; professional services for the 
treatment of deafness, namely medical services, 
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assessment services of level of deafness and inner ear 
shape; acquisition of the ear canal fingerprint for the 
installation of hearing aids. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307609 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201609809 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hukseflux Holding B.V., Delftechpark 31, NL-2628XJ 
DELFT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring instruments, sensors and transducers and 

measuring systems for thermal quantities such as 
thermal conductivity, diffusivity, effusivity, conductive 
and radiative heat flux density, temperature and heat 
transfer coefficients, calorimeters for measuring heat 
capacity, differential scanning calorimeters, 
thermopiles. 

  Klasse 42   Scientific and industrial research; computer 
programming; consultancy in the field of energy saving, 
consultancy and services such as performing 
measurements and designing customer specific 
instrumentation based on thermal expertise and 
calibration services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307616 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201609810 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ITALMILL S.p.A., Rotonda dei Mille, 4, IT-24122 

BERGAMO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Albumen for culinary purposes; seaweed extracts for 
food; peanut butter; butter; chocolate nut butter; 
coconut butter; buttercream; egg albumen; coconut, 
desiccated; gherkins; crystallised fruits; milk beverages 
(milk predominating); onions, preserved; salted meats; 
fruit peel; alginates for culinary purposes; peanuts, 
prepared; coconut fat. 

  Klasse 30   Farinaceous food pastes; almond paste; aniseed; star 
aniseed; confectionery for decorating christmas trees; 
infusions, not medicinal; coffee flavourings; aromatic 
preparations for food; spices; unleavened bread; salt 

for preserving foodstuffs; rusks; sponge cake; sponge 
cake; sponge cake; peppermint candy; sweetmeats 
[candy]; gruel, with a milk base, for food; waffles; 
brioches; cocoa; foodstuffs containing cocoa as the 
main constituent; coffee; coffee (unroasted -); chicory 
[coffee substitute]; sponge cake; cinnamon [spice]; 
caramels; curry [spice]; preparations made from 
cereals; bubble gum; tea; chocolate; marzipan; cloves 
[spice]; condiments; candy; maize flakes; popped 
popcorn; preparations for stiffening whipped cream; 
edible ices; pancakes; essences for foodstuffs, other 
than etheric essences and essential oils; cooking salt; 
thickening agents for cooking foodstuffs; turmeric; 
sweeteners (natural -); spices; gingerbread; allspice; 
flour; bean meal; maize flour; mustard meal; barley 
meal; soya flour; wheat flour; farinaceous foods; starch 
for food; starch for food; ferments for pastes; fondants; 
petits fours [cakes]; sugar; flavourings, other than 
essential oils, for cakes; cake powder; sponge cake; 
ginger [spice]; ice cream (binding agents for -); glucose 
for culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; 
bran for human consumption; catsup; cocoa beverages 
with milk; coffee (with milk); chocolate beverages with 
milk; leaven; yeast; macaroons [pastry]; macaroni; 
corn, milled; corn, roasted; bread; maltose; syrups and 
treacles; syrups and treacles; mint for confectionery; 
honey; processed grains; husked barley; mustard; 
nutmeg; noodles; pies; barley (crushed -); edible 
sandwiches; lozenges [confectionery]; sponge cake; 
petit-beurre biscuits; bread rolls; peppers [seasonings]; 
pizza; pepper spice; potato flour; puddings; pralines; 
ravioli; rice; saffron [seasoning]; sago; sauces 
[condiments]; celery salt; semolina; sherbets [ices]; 
spaghetti; tapioca; tapioca flour; tarts; vanilla [flavoring] 
[flavouring]; vanillin [vanilla substitute]; vermicelli 
[noodles]; pasties; ices; powders for ice cream; almond 
confectionery; peanut confectionery; flavourings other 
than essential oils; flavourings, other than essential 
oils, for beverages; oatmeal; oatmeal; oat-based food; 
oat flakes; oatmeal; coffee-based beverages; cocoa-
based beverages; drinking chocolate; artificial coffee; 
sweetmeats [candy]; chips [cereal products]; chow-
chow [condiment]; couscous (semolina); malt extract 
for food; malt for human consumption; relishes; tomato 
sauce; mayonnaise; crackers; custard; fruit jellies 
(confectionery); muesli; rice cakes; soya sauce; frozen 
yoghurt; chutney (spices); tacos; tortillas; iced tea; tea-
based beverages; dressings for salad; breadcrumbs; 
halvah; quiches; paste (soya bean -) [condiment]; 
cereal-based snack food; rice-based snack food; grits; 
maize semolina; baking powder; baking soda 
[bicarbonate of soda for baking purposes]; garden 
herbs, preserved [seasonings]; noodle-based prepared 
meals; cake frosting [icing]; mousses (chocolate -); 
mousse (dessert); fruit sauces; marinades; pesto 
[sauce]; ham glaze; cream of tartar for culinary 
purposes; flaxseed for human consumption; wheat 
germ for human consumption; high-protein cereal bars; 
cream of tartar for culinary purposes; gluten additives 
for culinary purposes; sauces for use with pasta; cereal 
bars; palm sugar; dough; flowers or leaves for use as 
tea substitutes; sponge cake. 

  Klasse 31   Citrus fruit, fresh; nuts [fruits]; oats; berries, fresh 
fruits; bran; cocoa beans, raw; sugarcane; locust 
beans; cereal seeds, unprocessed; chicory roots; 
chicory, fresh; coconut shell; coconuts; rape cake for 
cattle; cucumbers, fresh; fresh vegetables; marrows, 
fresh; beans, fresh; hay; wheat; fresh fruits; grains 
[cereals]; garden herbs, fresh; hops; cola nuts; lettuce, 
fresh; lentils, fresh; maize; malt for brewing and 
distilling; hazelnuts; onions, fresh vegetables; olives, 
fresh; oranges, fresh; barley; pine cones; peppers 
[plants]; potatoes, fresh; roots for food; fresh grapes; 
rhubarb, fresh; rye seed; sesame; almonds [fruits]; 
peanuts, fresh; raw barks; spinach, fresh. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307622 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201609814 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.05, BX, 1326252 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Destinar B.V., Generaal Vetterstraat 76 A, NL-1059BW 

AMSTERDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Prams; parts of prams; buggies; parts of buggies; 
accessories especially adapted for prams and buggies, 
namely ride along shelves, tarpaulins, covers, mosquito 
nets, shopping bags, rain covers, inlays, baskets, 
safety harnesses and parasols. 

  Klasse 20   Travel cots. 
  Klasse 25   Footmuffs, not electrically heated. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307629 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201609815 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 MEDIENTAL 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 MEDIENTAL 
(730) Innehaver: 

 ISDANI COSMETIC CO., LTD, B101, WOOREE 
VENTURE TOWN, 466, GANGSEO-RO, GANGSEO-
GU, KR- SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cake flavorings (essential oils); essential oils for food 

flavorings; flavorings for beverages (essential oils); 
food flavorings prepared from essential oils; color-
brightening chemicals for household purposes 
(laundry); antistatic preparations for household 
purposes; degreasing preparations for household 
purposes; rust removing preparations; paint stripping 
preparations; lacquer-removing preparations; non-
slipping wax for floors; non-slipping liquids for floors; 
laundry glaze; fabric softeners for laundry use; washing 
soda for cleaning; laundry wax; laundry blueing; 
bleaching preparations (laundry); soda lye; ammonia 
detergent (volatile alkali); stain removers; javelle water; 
potassium hypochloride; canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; floor wax removers 
(scouring preparations); color-removing preparations; 
turpentine for degreasing; oil of turpentine for 
degreasing; bleaching soda; bleaching salts; bleaching 
preparations; leather bleaching preparations; 
smoothing preparations (starching); starch glaze for 
laundry purposes; starch for laundry purposes; laundry 
starch; nail enamel removers; eyebrow pencils; 
eyebrow cosmetics; lavender water; loose face powder; 
rouge; liquid rouge; sachets for perfuming linen; lip 
liner; lipsticks; massage gel; massage oil; mascara; nail 
polish; enamel for nails; varnish-removing preparations; 
hair oil; make-up foundations; make-up and cosmetics; 
shaving gels; shaving preparations; hair drying 
preparations; hair preservation treatment preparations; 
hair colorants; fixers for hair dyeing; hair mascara; hair 
waving preparations; hair powders; hair pomades; hair 
bleaches; color-removing preparations for hair; bath 
salts; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
additives for baths; beauty creams; body lotions; body 
milks; badian essence; body oils; body creams; 
perfuming sachets; vanishing creams; bath gels; bath 
lotions; bath beads; bath oils; bath foam; white face 
powder; bay rums for cosmetic purposes; baby oil; 
baby powder; cheek rouges; blushers; blush pencils; 
perfumed powder; bath salts (not for medical 
purposes); dandruff lotions (not for medical treatment); 
dandruff creams (not for medical treatment); 
suntanning preparations (not for medical use); non-
medicated skin creams; safrol; alum stones 
(astringents); shower and bath gels; shower gels; 
shower creams; shower and bath foam; cosmetic 
preparations against sunburn; sun-block lotions; 
sunscreen lotion (cosmetics); sunscreen creams; 
cosmetic suntan lotions; sun-tanning preparations; 
suntan creams; shaving lotions; shaving creams; 
shaving foam; cosmetic preparations for eyelashes; 
lotions for strengthening the nails; nail polishing 
powder; nail care preparations; nail colorants; nail 
decolorants; skin lotions; cosmetic creams for skin 
care; cosmetic preparations for skin care; skin creams; 
skin cleansers; eyeliner; eyeliner pencils; eye lotions; 
eye make-up removers; eye shadows; eye creams; eye 
pencils; cosmetics for animals; after sun creams 
(cosmetics); after-shave lotions; after-shave emulsions; 
after-shave creams; liquid perfumes; ethereal 
essences; ethereal essences (cosmetics); eau de 
cologne; eau de parfum; eau de toilette; cosmetic oils 
for the epidermis; baby hair conditioner; anti-
perspirants for human use; deodorants for personal 
use; fragrances for personal use (perfume); essential 
oils for personal use; cosmetic preparations for dry skin 
during pregnancy; lip glosses; lip neutralizers; lip 
conditioners; lip skin protecting materials (cosmetics); 
cosmetics for sun protection; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cold creams; cold waving solutions; 
solid powder for compacts (cosmetics); moustache 
wax; cleansing milk; depilatory wax; depilatories; 
talcum powder; lotions for beards; beard dyes; 
preparations for permanent hair waves; neutralizers for 
permanent waving; foundations; foundation creams; 
permanent waving lotions; perfumed talcum powder; 
perfumed paste; perfumed creams; facial lotions; facial 
cleansing milk; facial cream; face milk and lotions; face 
and body lotions; face and body milk; cosmetics for the 
face and body; lotions for face and body care; face and 
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body creams; face powder in paste form for cosmetic 
purposes; pomades; pressed face powder; pre-shave 
creams; skin whitening creams; hand lotions; perfumed 
powders; perfumes; hair gel; hair glaze; hair 
nourishers; cosmetic hair dressing preparations; hair 
lacquers; hair lotions; hair moisturizers; hair mousse; 
hair balsam; hair styling gel; hair styling spray; hair 
spray; hair conditioners; oils for hair conditioning; hair 
care lotions; bath oils for hair care; hair care creams; 
hair creams; hair tonics; heliotropine; toilet water; gels 
for cosmetic purpose; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; greases for cosmetic purposes; cosmetic 
nourishing creams; lotions for cosmetic purposes; 
cosmetic rouges; mask pack for cosmetic purposes; 
nail varnish for cosmetic purposes; bath oil for cosmetic 
purposes; bath powder (cosmetics); petroleum jelly for 
cosmetic purposes; anti-perspirants for cosmetic 
purposes; antiperspirants (toiletries); bath oil 
(cosmetics); cosmetic white face powder; cosmetic sun 
milk lotions; cosmetic sun oils; sun-tanning 
preparations (cosmetics); astringents for cosmetic 
purposes; cosmetic skin milk lotions; cosmetic skin 
fresheners; almond milk for cosmetic purposes; liquid 
foundations for cosmetic use; cosmetic face powder; 
cosmetic pencils; cosmetic dyes; oils for cosmetic 
purposes; cosmetic bath salts; colorants for toilet 
purposes; cosmetic cleansing creams; cleansing milk 
for toilet purposes; cosmetic creams; talcum powder for 
toilet use; make-up powder; face creams for cosmetic 
use; pomades for cosmetic purposes; bleaching 
preparations (decolorants) for cosmetic purposes; 
cosmetic hand creams; perfumed oils for cosmetics; 
make-up removing lotions; make-up removing milk; 
make-up removing preparations; cosmetics; cosmetic 
kits; gaultheria oil; aromatics for household purposes; 
fragrances for household purposes; extracts of flowers 
(perfume); bases for flower perfumes; lavender oil; 
essential oils of lemon; elecampane (perfumery); mint 
essence (essential oil); vanilla perfumery; peppermint 
oil (perfumery); scented wood; bergamot oil; complex 
perfumery; essential oils of cedarwood; joss sticks; 
essential oils of citron; almond oil; amber (perfume); 
ethereal oils; ambergris (perfume); ionone (perfumery); 
aromatics for automobiles; jasmine oil; rose oil; 
geraniol; blended perfumery; natural perfumery; clove 
oils; terpenes (essential oils); potpourris (fragrances); 
synthetic musk; synthetic perfumery; incense; 
perfumery; oils for perfumes and scents; mint for 
perfumery; musk (perfumery); natural musk 
(perfumery); perfumed oils for the manufacture of 
cosmetic preparations; fumigation preparations 
(perfume); adhesives for affixing false hair; false 
eyelashes; adhesives for affixing false eyelashes; false 
nails; tissues impregnated with cosmetic lotions; beauty 
masks; cotton tip sticks for cosmetic purposes; 
decorative transfers for cosmetic purposes; adhesives 
for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; soap powder; scale removing preparations 
for household purposes; soaps for household use; 
detergents prepared from petroleum for household 
purposes; cleaning preparations for household 
purposes; cakes of soap (not for personal use); dry-
cleaning preparations; polishing powder (abrasives); 
drain cleaning preparations; wallpaper cleaning 
preparations; soap (not for personal use); detergents 
prepared from petroleum; soap for brightening textile; 
skin polishing rice bran; liquid detergents; cleaning 
chalk; oils for cleaning purposes; quillaia bark for 
washing; volcanic ash for cleaning; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; detergents other than for 
use in manufacturing operations and for medical 
purposes; cleaning preparations; cleansers for 
detergent purposes; laundry soaps; preparations for 
soaking laundry; volcanic ash for laundry use; 
disinfectant soap; detergents for dishwashing 
machines; washing-up liquids; dish detergents; glass 
cleansers; clothes rinse; windscreen cleaning liquids; 
detergents for automobiles; tile and toilet bowl 
detergents; cakes of toilet soap; shaving mousse; 

shaving soap; bath soap; liquid soap; beauty soap; 
body cream soap; soaps for body care; soap for foot 
perspiration; antiperspirant soap; deodorant soap; 
shampoos; hand cleansers; almond soap; shampoos 
for pets; liquid bath soaps; medicated soap (not for 
medical purposes); baby shampoo; soaps for personal 
use; liquid soap used in foot bath; paper soaps for 
personal use; cream soaps; facial washes; hand 
cleaners; perfumed soaps; hair rinses (shampoo-
conditioners); cosmetic soaps; boot cream; shoe wax; 
shoe cream; cobblers' wax; furniture polish; polish for 
furniture and flooring; leather preservatives (polishes); 
waxes for leather; creams for leather; polishing wax; 
polishing rouge; tripoli stone for polishing; furbishing 
preparations; polishing paper; polishing creams; floor 
polishes; floor wax; floor wax (liquid); shining 
preparations for plant leaves; automobile polishes; 
tailors' wax; parquet floor wax; emery; emery paper; 
emery cloth; carbides of metal (abrasives); smoothing 
stones; diamantine (abrasive); pastes for razor strops; 
whiting; jewellers' rouge; glass paper; sandcloth; 
shaving stones (astringents); silicon carbide (abrasive); 
polishing stones; abrasive sheets; pumice stone; 
abrasive rolls; abrasive sand; glass cloth; scouring 
solutions; scouring and abrasive preparations; abrasive 
paper; abrasive cloth; sharpening preparations; 
corundum (abrasive); polishing preparations; laundry 
preparations; toiletries; cleaning/polishing/scouring and 
abrasive preparations; cleaning/polishing and scouring 
preparations; essential oils; make-up bases 
(cosmetics); blemish balm creams. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307642 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201609819 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.11, CZ, 528736 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HTC Holding, a.s., Dobrovicova 8, SK-81109 
BRATISLAVA, Slovakia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motor vehicles of all kinds, namely tractors; engines 

for land vehicles. 
  Klasse 37   Repairs, maintenance and services for products 

mentioned above in class 12. 
  Klasse 42   Development and research in the production of 

tractors, technical inspection and quality control of new 
products; engineering services (expertizes) and 
industrial design in the field of development, research 
and production of tractors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1307790 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201610103 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.28, FR, 4244263 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HERMES INTERNATIONAL, société en commandite 
par actions, 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, FR-
75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather, imitations of leather, handbags, travelling 

bags, rucksacks, school bags, school satchels, beach 
bags, shopping bags, garment bags for travel, bags for 
sports, wheeled shopping bags, shoulder bags, 
bundles in the nature of all-purpose carrying bags, 
bags (envelopes, pouches) in leather for packaging, 
pocket wallets, purses, card cases (notecases), 
briefcases, attaché cases, key cases (leatherware), 
trunks, suitcases, travelling trunks, travelling sets in 
leather, pouches and boxes intended to hold toilet 
products (empty), vanity cases not fitted, clutch bags 
(leatherware), pouches (handbags for evening), 
minaudieres in the nature of small clutch purses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307796 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201610106 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 iPoint-systems GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 58, DE-

72760 REUTLINGEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer programs, computer software; computer 
software for database management; databases 
(electronic); computer software for application and 
database integration; computer software programs for 
database management. 

  Klasse 37   Installation and maintenance of network systems 
(hardware). 

  Klasse 38   Providing user access to computer programmes in 
data networks; provision of on-line communications 
services; providing access to databases; providing 
access to databases; providing telecommunications 
connections to a global computer network or 
databases. 

  Klasse 42   Updating of software; design of software; services of 
an edp programmer; consultancy in the field of 
computers; computer programming; hard- and software 
consultancy; implementation of computer programs on 
networks; installation of computer software; configuring 
computer networks by means of software; conversion 
of computer programmes and data (other than physical 
alteration); technical project management in the field of 
electronic data processing; leasing of computer 
software; maintenance of software; electronic storage 
of computer programs on data networks; cloud 
computing; constructing an internet platform for 
electronic commerce; development of data bases; 
maintenance of computer database software; design of 
computer databases; hosting of internet sites; server 
hosting; hosting of websites; hosting websites on the 
internet; hosting of internet sites; hosting of digital 
content on the internet; hosting the computer sites (web 
sites) of others; design, creation, hosting and 
maintenance of internet sites for third parties; design, 
creation, hosting and maintenance of internet sites for 
third parties; application service provider [asp], namely, 
hosting computer software applications of others; 
maintenance of websites and hosting on-line web 
facilities for others; hosting services and software as a 
service and rental of software; installation, setting up 
and maintenance of computer software; installation, 
maintenance, repair and servicing of computer 
software; installation, maintenance and updating of 
computer software; installation, maintenance and 
updating of computer software; configuration of 
computer programs on data networks. 

  Klasse 45   Licensing of computer software. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308128 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201610161 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LAMPOCAR S.R.L., Via delle Industrie 12 - One' di 
Fonte, IT-31010 TREVISO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Fork lift trucks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1308137 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201610163 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.15, DE, 30 2016 004 

156 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 
DÜSSELDORF, Tyskland 

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

lotions; dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308208 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201610174 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.26, EM, 014839617 
(540) Gjengivelse av merket: 

Siemens Industrial Holistic 
Security Concept 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Professional business consultancy and analysis of 

data relating to the planning and operation of industrial 
installations, infrastructure installations, in particular for 
health care, energy production and distribution, traffic 
and transport; collating of data into computer 
databases for the planning and operation of 
commercial and industrial installations, infrastructure 
facilities, in particular for health care, energy production 
and distribution, traffic and transport. 

  Klasse 42   Analysis of technical data for the planning and 
operation of commercial and industrial installations, 
infrastructure facilities, in particular for health care, 
energy production and distribution, traffic and transport; 
providing of computer hardware and software for 
collection and analysis of data for planning and 
operation of industrial installations, infrastructure 
installations, in particular for health care, energy 
production and distribution, traffic and transport; cloud 
computing and technical information technology (IT) 
consultancy for the operation of industrial installations, 
infrastructure installations, in particular for health care, 
energy production and distribution, traffic and transport; 
technological services for optimising the operation of 
industrial installations, infrastructure installations, in 
particular for health care, energy production and 
distribution, traffic and transport; software development; 
computer security services for protection against illegal 
network access; professional consultancy relating to 
network security. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308395 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201610373 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.18, GB, 

UK00003136704 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TOWARDS MATURITY ENTERPRISES LIMITED, 43 

Cromwell Road, GB-SW198LE WIMBLEDON, 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Books; publications; newspapers; newsletters; 

magazines; periodicals; posters; calendars; brochures; 
flyers; advertising and promotional materials; paper 
teaching materials; printed teaching activity guides; 
printed teaching materials; teaching manuals; 
instructional manuals for teaching purposes; printed 
research reports; printed reports; printed training 
materials; printed newsletters. 

  Klasse 35   Business analysis, research and information services; 
analysis of market research statistics; analysis of 
market research data; advisory services relating to 
market research; analysis of market research data and 
statistics; business research; business research and 
advisory services; business research and surveys; 
business research for new businesses; market analysis 
reports; preparing business reports; writing of business 
reports; preparation of expert evaluations and reports 
relating to business matters; benchmarking (evaluation 
of business organisation practices); business 
benchmarking services; administrative data processing; 
collection and systematization of business data; 
business advisory services relating to company 
performance; career advisory services (other than 
education and training advice); staff placement 
services; selection of staff; business consultancy 
relating to the administration of information technology; 
office support staff recruitment services; office 
management services [for others]; business 
management consulting services in the field of 
information technology. 

  Klasse 38   Transmission of database information via 
telecommunications networks; providing access to 
electronic communications networks and electronic 
databases; providing access to databases; provision of 
telecommunication access and links to computer 
databases and to the internet; podcasting; transmission 
of podcasts. 

  Klasse 41   Arrangement of training courses in teaching institutes; 
computer assisted teaching services; education 
services for imparting data processing teaching 
methods; educational and teaching services; hire of 
teaching materials; organisation of teaching activities; 
production of teaching reports; providing of training, 
teaching and tuition; teaching; teaching and training in 
business, industry and information technology; teaching 
services for communication skills; teaching services 
relating to business assistance; courses (training -) 
relating to research and development; adult training; 
advisory services relating to training; arranging and 
conducting of training workshops; arranging of 
conferences relating to training; business training 
consultancy services; career advisory services 
(education or training advice); career counselling 
[training and education advice]; staff training services; 
staff training services relating to modern office 
technology; publication of material which can be 
accessed from databases or from the internet; 
educational services relating to information technology; 
training of personnel in skills relating to office systems; 
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publishing of newsletters; services for the publication of 
newsletters; providing newsletters in the field of 
computer games via e-mail; providing on-line 
publications (non-downloadable); on-line publication of 
electronic books and journals (non-downloadable); 
publication of work manuals for business management; 
consultancy and information services relating to 
arranging, conducting and organisation of workshops. 

  Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable 
software for analysing financial data and generating 
reports; evaluation of performance of computer 
systems against bench-mark references; quality audits; 
installation, maintenance and updating of database 
software; research in the field of communications 
technology; hosting of podcasts; research in the field of 
data processing technology; information technology 
consultancy; information technology support services; 
consultancy services relating to information technology; 
design and development of new technology for others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308404 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201610376 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.03, EM, 015073158 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kesseböhmer Holding KG, Mindener Str. 208, DE-
49152 BAD ESSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Fittings of metal for furniture. 
  Klasse 11   Water heaters; heating plates; ionization apparatus for 

the treatment of air or water; coffee roasters; cooking 
apparatus and installations; cooking rings; refrigerators; 
refrigerating containers; refrigerating cabinets. 

  Klasse 20   Furniture; modular furniture; furniture frames; 
functional furniture; furniture with integrated electric 
apparatus; fitted parts for furniture; shop fittings; goods 
presentation racks; pedestal tables. 

  Klasse 21   Household and kitchen utensils and containers 
(included in this class). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308412 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201610377 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Global Navigation Solutions Limited, 17 Elm Road, GB-

NE298SE NORTH SHIELDS, TYNE AND WEAR, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for navigational or 

communications  purposes; computer hardware, 
firmware and software;  marine navigation apparatus; 
 navigational instruments; sextants; satellite navigation 
apparatus; GPS navigation displays and devices; digital 
navigation charts;  electronic navigation charts being 
downloadable from a computer database or the 
internet;  electronic publications  in the fields of 
navigation, shipping, sailing and weather, being 
downloadable  from a computer database or the 
internet;  electronic publications,  namely tide tables, 
being downloadable  from a computer database or the 
internet; marine depth sounders;  electronic fish finders; 
apparatus and instruments for locating or detecting 
purposes;  computers and data processing equipment 
for navigational and communications  purposes; 
computer software for navigational or communications 
purposes or for detection or locating purposes; life 
jackets;  protective clothing, footwear and headgear; 
sunglasses; binoculars. 

  Klasse 16   Books, magazines, almanacs and journals  in the 
fields of navigation, shipping, sailing and weather; 
navigational maps and charts; tide tables; manuals for 
computer hardware, firmware, software and apparatus 
and instruments for navigational or communications 
purposes. 

  Klasse 35   Retail services, including online and mail order retail 
services connected with the sale of yachting and sailing 
apparatus and instruments, apparatus or instruments 
 for navigational  or communications purposes, 
computer hardware, firmware and software, marine 
navigation apparatus, navigational  instruments, 
sextants, satellite navigation apparatus, GPS 
navigation displays and devices, digital navigation 
charts, electronic navigation charts being downloadable 
 from a computer database or the internet, electronic 
publications  in the fields of navigation, shipping, sailing 
and weather, being downloadable  from a computer 
database or the internet, electronic publications, 
 namely tide tables, being downloadable  from a 
computer database or the internet, marine depth 
sounders, electronic fish finders, apparatus and 
instruments for locating or detecting purposes, 
computers and data processing equipment for 
navigational  and communications  purposes, computer 
software for navigational or communications purposes 
or for detection or locating purposes, life jackets 
protecting clothing, footwear and headgear, 
sunglasses, binoculars books, magazines, almanacs 
and journals  in the fields of navigation, shipping, 
sailing and weather, navigational maps and charts, tide 
tables, manuals for computer hardware, firmware, 
software and apparatus and instruments  for 
navigational or communications  purposes, flags, 
ropes, sails, yachting and sailing equipment, clothing, 
footwear and headgear, safety equipment and 
chandlery items and accessories. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308416 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201610379 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.12, DE, 30 2015 055 

669 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dr. Cordula May, Taufkirchner Strasse 59, DE-85662 
HOHENBRUNN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics, except hair care preparations; washing 

and bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery products; ethereal oils; 
dentifrices. 

  Klasse 5   Food supplements; mineral food supplements; vitamin 
preparations; dietetic food supplements; nutritional 
supplements in the nature of beverages; food for 
babies; food supplements for non-medical purposes. 

  Klasse 32   Non-alcoholic beverages on basis of probiotic 
components of processed fruits, nuts and/or 
vegetables, proteins, carbohydrates, vitamins, 
minerals, trace elements and/or dietary fiber; 
preparations for the manufacture of non-alcoholic 
beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308855 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201610458 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.12, EM, 014791231 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Wella GmbH, Sulzbacher Strasse 40, DE-65824 

SCHWALBACH AM TAUNUS, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Hair care preparations, hair styling preparations, hair 
coloring preparations. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308864 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201610459 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.12, EM, 014791404 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Wella GmbH, Sulzbacher Strasse 40, DE-65824 

SCHWALBACH AM TAUNUS, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Hair care preparations, hair styling preparations, hair 
coloring preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308875 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201610463 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.26, SG, 

40201601473X 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word ODDBODS with designs 

appearing on top of the word ODDBODS as shown in 
the representation on the form of application. 

(730) Innehaver: 
 ONE ANIMATION PTE LTD, 305 Alexandra Road #03-

02 Vantage Automotive Centre, SG-159942 
SINGAPORE, Singapore 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   After-shave lotions; air fragrancing preparations; aloe 

vera preparations for cosmetic purposes; antiperspirant 
soap; antiperspirants [toiletries]; aromatics [essential 
oils]; balms other than for medical purposes; bath salts, 
not for medical purposes; bath preparations, not for 
medical purposes; breath freshening sprays; breath 
freshening strips; cake flavourings [essential oils]; cake 
flavorings [essential oils]; cakes of toilet soap; cakes of 
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soap; canned pressurized air for cleaning and dusting 
purposes; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; colour brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry]; colour-brightening 
chemicals for household purposes [laundry]; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic kits; cosmetic pencils; 
cosmetic creams; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetics; cotton swabs for cosmetic purposes; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; decorative transfers for cosmetic purposes; 
denture polishes; deodorant soap; deodorants for 
human beings or for animals; detergents other than for 
use in manufacturing operations and for medical 
purposes; disinfectant soap; dry shampoos; eau de 
cologne; ethereal oils; essential oils; extracts of flowers 
[perfumes]; fabric softeners for laundry use; false nails; 
flavourings for beverages [essential oils]; flavorings for 
beverages [essential oils]; food flavourings [essential 
oils]; food flavorings [essential oils]; hair lotions; hair 
spray; hair conditioners; incense; joss sticks; laundry 
bleach; laundry bleaching preparations; laundry 
soaking preparations; preparations for soaking laundry; 
laundry preparations; lip glosses; lipstick cases; 
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up 
preparations; make-up; medicated soap; mouthwashes, 
not for medical purposes; musk [perfumery]; nail 
varnish; nail polish; nail care preparations; nail art 
stickers; oils for cosmetic purposes; oils for perfumes 
and scents; oils for toilet purposes; perfumery; 
perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
potpourris [fragrances]; make-up powder; make-up 
removing preparations; sachets for perfuming linen; 
scented water; shampoos; shampoos for pets; shaving 
soap; shoe polish; skin whitening creams; cream for 
whitening the skin; soap; starch for laundry purposes; 
laundry starch; sun-tanning preparations [cosmetics]; 
sunscreen preparations; talcum powder, for toilet use; 
teeth whitening strips; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up 
removing preparations; toilet water; toiletries; washing 
soda, for cleaning; windscreen cleaning liquids; 
windshield cleaning liquids. 

  Klasse 14   Alarm clocks; amulets [jewellery, jewelry (am.)]; 
badges of precious metal; beads for making jewellery; 
beads for making jewelry; boxes of precious metal; 
bracelets [jewellery, jewelry (am.)]; brooches [jewellery, 
jewelry (am.)]; chains [jewellery, jewelry (am.)]; charms 
[jewellery, jewelry (am.)]; trinkets [jewellery, jewelry 
(am.)]; clocks; clocks and watches, electric; clockworks; 
coins; copper tokens; earrings; figurines [statuettes] of 
precious metal; statuettes of precious metal; hat 
ornaments of precious metal; jewellery; jewelry; 
jewellery boxes; jewelry boxes; key rings [trinkets or 
fobs]; key chains [trinkets or fobs]; lockets [jewellery, 
jewelry (am.)]; medals; necklaces [jewellery, jewelry 
(am.)]; ornamental pins; ornaments [jewellery, jewelry 
(am.)]; paste jewellery [costume jewelry (am.)]; paste 
jewellery; paste jewelry [costume jewelry]; pins 
[jewellery, jewelry (am.)]; presentation boxes for 
watches; presentation boxes for jewellery; presentation 
boxes for jewelry; rings [jewellery, jewelry (am.)]; shoe 
ornaments of precious metal; split rings of precious 
metal for keys; statues of precious metal; stopwatches; 
sundials; tie clips; watch bands; straps for 
wristwatches; watch straps; watch chains; watch cases 
[parts of watches]; watches; wristwatches. 

  Klasse 16   Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; address stamps; address plates for 
addressing machines; addressing machines; adhesive 
tape dispensers [office requisites]; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; adhesive bands for 
stationery or household purposes; adhesive [glues] for 
stationery or household purposes; advertisement 
boards of paper or cardboard; albums; scrapbooks; 
announcement cards [stationery]; arithmetical tables; 
calculating tables; artists' watercolor [watercolour] 
saucers; artists' watercolor saucers; artists' watercolour 
saucers; watercolor [watercolour] saucers for artists; 

atlases; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, 
for packaging; bags for microwave cooking; balls for 
ball-point pens; banknotes; bibs of paper; binding strips 
[bookbinding]; biological samples for use in microscopy 
[teaching materials]; blackboards; blotters; blueprints; 
plans; bookbinding material; bookbinding apparatus 
and machines [office equipment]; bookbindings; 
bookends; booklets; bookmarkers; books; bottle 
envelopes of cardboard or paper; bottle wrappers of 
cardboard or paper; boxes of cardboard or paper; 
cabinets for stationery [office requisites]; calendars; 
canvas for painting; carbon paper; cardboard; 
cardboard tubes; cards; charts; cases for stamps 
[seals]; catalogues; chalk for lithography; chalk holders; 
charcoal pencils; chart pointers, non-electronic; 
clipboards; clips for offices; staples for offices; cloth for 
bookbinding; bookbinding cloth; coasters of paper; 
comic books; compasses for drawing; conical paper 
bags; copying paper [stationery]; cords for bookbinding; 
bookbinding cords; correcting fluids [office requisites]; 
correcting ink [heliography]; correcting tapes [office 
requisites]; covers [stationery]; wrappers [stationery]; 
cream containers of paper; desk mats; document files 
[stationery]; document holders [stationery]; drawer 
liners of paper, perfumed or not; drawing pads; drawing 
pins; thumbtacks; drawing boards; drawing materials; 
drawing instruments; drawing sets; drawing pens; 
drawing rulers; drawing squares; elastic bands for 
offices; embroidery designs [patterns]; engraving 
plates; engravings; envelopes [stationery]; erasing 
products; fabrics for bookbinding; face towels of paper; 
figurines [statuettes] of papier mâché; files [office 
requisites]; flags of paper; flower-pot covers of paper; 
covers of paper for flower pots; flyers; folders for 
papers; jackets for papers; folders [stationery]; forms, 
printed; fountain pen; franking machines for office use; 
postage meters for office use; french curves; galley 
racks [printing]; garbage bags of paper or of plastics; 
geographical maps; glue for stationery or household 
purposes; pastes for stationery or household purposes; 
gluten [glue] for stationery or household purposes; 
graining combs; graphic prints; graphic reproductions; 
graphic representations; greeting cards; gummed tape 
[stationery]; gummed cloth for stationery purposes; 
gums [adhesives] for stationery or household purposes; 
handkerchiefs of paper; hat boxes of cardboard; 
holders for stamps [seals]; holders for checkbooks 
[cheque books]; house painters' rollers; index cards 
[stationery]; indian inks; ink; labels, not of textile; loose-
leaf binders; ledgers [books]; letter trays; magazines 
[periodicals]; manuals [handbooks];handbooks 
[manuals]; marking pens [stationery]; mats for beer 
glasses; modelling clay; modelling wax, not for dental 
purposes; modelling materials; modelling paste; 
moisteners [office requisites]; moisteners for gummed 
surfaces [office requisites]; money clips; moulds for 
modelling clays [artists' materials]; molds for modelling 
days [artists' materials]; apparatus for mounting 
photographs; musical greeting cards; newsletters; 
newspapers; nibs; nibs of gold; note books; numbering 
apparatus; numbers [type]; obliterating stamps; office 
perforators; office requisites, except furniture; 
oleographs; packaging material made of starches; 
packing [cushioning, stuffing] materials of paper or 
cardboard; pads [stationery]; page holders; paint boxes 
[articles for use in school]; paint trays; paintbrushes; 
painters' brushes; painters' easels; paintings [pictures], 
framed or unframed; palettes for painters; pamphlets; 
paper; paper sheets [stationery]; paper clasps; 
luminous paper; paper tapes and cards for the recordal 
of computer programmes; paper for radiograms; paper 
ribbons; paper shredders for office use; paper knives 
[cutters] [office requisites]; paper cutters [office 
requisites]; paper knives [office requisites]; paper 
coffee filters; paper bows; paper-clips; paperweights; 
papier mâché; parchment paper; passport holders; 
pastels [crayons]; pen clips; pen cases; boxes for pens; 
pen wipers; pencil sharpening machines, electric or 
non-electric; pencil leads; pencil holders; pencil lead 
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holders; pencil sharpeners, electric or non-electric; 
pencils; penholders; pen [office requisites]; perforated 
cards for jacquard looms; periodicals; photo 
engravings; photograph stands; photographs [printed]; 
pictures; placards of paper or cardboard; place mats of 
paper; plastic film for wrapping; plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; plastic cling film, extensible, for 
palletization; plastics for modelling; polymer modelling 
clay; portraits; postage stamps; postcards; posters; 
printed timetables; printed matter; printed publications; 
printed coupons; printing blocks; printing sets, portable 
[office requisites]; prints [engravings]; prospectuses; 
punches [office requisites]; rice paper; rubber erasers; 
school supplies [stationery]; scrapers [erasers] for 
office; seals [stamps]; self-adhesive tapes for stationery 
or household purposes; sewing patterns; sheets of 
reclaimed cellulose for wrapping; shields [paper seals]; 
signboards of paper or cardboard; slate pencils; song 
books; square rulers; stamp pads; stamp stands; 
stamps [seals]; stands for pens and pencil; stationery; 
steel pens; stencil cases; stencil plates; stencils 
[stationery]; stencils; stickers [stationery]; stuffing of 
paper or cardboard; table linen of paper; table napkins 
of paper; tablecloths of paper; tablemats of paper; tags 
for index cards; tailors' chalk; teaching materials 
[except apparatus]; terrestrial globes; tickets; tissues of 
paper for removing make-up; toilet paper; hygienic 
paper; towels of paper; tracing patterns; tracing paper; 
tracing cloth; tracing needles for drawing purposes; 
trading cards other than for games; transfers 
[decalcomanias]; transparencies [stationery]; viscose 
sheets for wrapping; waxed paper; wood pulp board 
[stationery]; wood pulp paper; wrapping paper; packing 
paper; writing slates; writing or drawing books; writing 
chalk; writing materials; writing paper; writing cases 
[stationery]; writing cases [sets]; writing brushes; writing 
instruments; writing board erasers. 

  Klasse 18   Attaché cases; bags for climbers; bags for campers; 
bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; 
envelopes, of leather, for packaging; pouches, of 
leather, for packaging; bags for sports; bags; beach 
bags; boxes of leather or leatherboard; boxes of 
vulcanised fibre; briefcases; business card cases; card 
cases [notecases]; cases of leather or leatherboard; 
collars for animals; covers for animals; clothing for pets; 
credit card cases [wallets]; frames for umbrellas or 
parasols; furniture coverings of leather; garment bags 
for travel; handbags; hat boxes of leather; haversacks; 
imitation leather; key cases; leather leashes; leather 
leads; leather laces; leather straps; leather thongs; 
leatherboard; luggage tags; moleskin [imitation of 
leather]; music cases; net bags for shopping; parasols; 
pocket wallets; pouch baby carriers; purses; randsels 
[japanese school satchels]; rucksacks; backpacks; 
school bags; school satchels; shopping bags; sling 
bags for carrying infants; slings for carrying infants; 
suitcase handles; suitcases; tool bags, empty; travelling 
trunks; travelling bags; travelling sets [leatherware]; 
trunks [luggage]; umbrella covers; umbrella handles; 
umbrella; vanity cases, not fitted; wheeled shopping 
bags. 

  Klasse 20   Air pillows, not for medical purposes; air cushions, not 
for medical purposes; armchairs; baby changing mats; 
bakers' bread baskets; barrels, not of metal; baskets, 
not of metal; bead curtains for decoration; bed fittings, 
not of metal; bedding, except linen; beds for household 
pets; beds; benches [furniture]; work benches; binding 
screws, not of metal, for cables; bins, not of metal; 
chests, not of metal; bolsters; book rests [furniture]; 
bottle caps, not of metal; bottle closures, not of metal; 
stoppers for bottles, not of glass, metal or rubber; bottle 
casings of wood; broom handles, not of metal; busts of 
wood, wax, plaster or plastic; cases of wood or plastic; 
bins of wood or plastic; boxes of wood or plastic; chests 
of drawers; chests for toys; clips, not of metal, for 
cables and pipes; clothes hooks, not of metal; coat 
hangers; clothes hangers; coat hooks, not of metal; 
hooks, not of metal, for clothes rails; coat stands; 
containers, not of metal [storage, transport]; corks for 

bottles; corks; costume stands; cots; bassinettes; 
cradles; counters [tables]; covers for clothing 
[wardrobe]; crates; cupboards; curtain rings; curtain 
holders, not of textile material; curtain rollers; curtain 
rails; curtain rods; curtain hooks; curtain tie-backs; 
cushions; deck chairs; decorations of plastic for 
foodstuffs; desks; dinner wagons [furniture]; dispensers 
for dog waste bags, fixed, not of metal; display boards; 
display stands; divans; dog kennels; door handles, not 
of metal; door knockers, not of metal; door stops, not of 
metal or rubber; doors for furniture; dressing tables; 
easy chairs; fans for personal use, non-electric; 
figurines [statuettes] of wood, wax, plaster or plastic; 
filing cabinets; fishing baskets; floating containers, not 
of metal; flower-pot pedestals; flower-stands [furniture]; 
foot stools; stools; furniture; furniture of metal; furniture 
shelves; garment covers [storage]; hampers [baskets]; 
hand-held mirrors [toilet mirrors]; hat stands; head-rests 
[furniture]; high chairs for babies; hospital beds; 
identification bracelets, not of metal; indoor window 
blinds [shades] [furniture]; indoor window shades 
[furniture]; infant walkers; inflatable publicity objects; 
inflatable furniture; jewellery organizer displays; jewelry 
organizer displays; keyboards for hanging keys; knife 
handles, not of metal; knobs, not of metal; ladders of 
wood or plastics; letter boxes, not of metal or masonry; 
lockers; locks, not of metal, for vehicles; locks, other 
than electric, not of metal; magazine racks; mats for 
infant playpens; mattresses; mirrors [looking glasses]; 
mobiles [decoration]; mooring buoys, not of metal; 
mother-of-pearl, unworked or semi-worked; 
nameplates, not of metal; identity plates, not of metal; 
nesting boxes for household pets; nesting boxes; 
newspaper display stands; number plates, not of metal; 
registration plates, not of metal; nuts, not of metal; 
office furniture; oyster shells; packaging containers of 
plastic; paper blinds; pet cushions; picture frames; 
picture frame brackets; picture rods [frames]; pillows; 
placards of wood or plastics; plaited straw, except 
matting; plastic key cards, not encoded and not 
magnetic; playpens for babies; racks [furniture]; school 
furniture; scratching posts for cats; screens [furniture]; 
seats; chairs [seats]; settees; shelves for file cabinets; 
shelves for storage; shelving units; showcases 
[furniture]; sideboards; signboards of wood or plastics; 
sleeping bags for camping; sleeping pads; sleeping 
mats; sofas; standing desks; statues of wood, wax, 
plaster or plastic; step stools, not of metal; steps 
[ladders], not of metal; stoppers, not of metal; sealing 
caps, not of metal; stuffed animals; table tops; tables; 
tables of metals; tailors' dummies; dressmakers' 
dummies; mannequins; tea trolleys; tea carts; tent 
pegs, not of metal; interior textile window blinds; tool 
boxes, not of metal, empty; tool chests, not of metal, 
empty; towel dispensers, fixed, not of metal; towel 
dispensers, not of metal, fixed; towel stands [furniture]; 
trays, not of metal; trolleys [furniture]; trolleys for 
computers [furniture]; carts for computers [furniture]; 
umbrella stands; wind chimes [decoration]; works of art 
of wood, wax, plaster or plastic; writing desks. 

  Klasse 21   Abrasive pads for kitchen purposes; abrasive sponges 
for scrubbing the skin; aerosol dispensers, not for 
medical purposes; electric devices for attracting and 
killing insects; baby baths, portable; baking mats; 
basins [receptacles]; baskets for domestics use; 
basting spoons [cooking utensils]; basting brushes; 
beaters, non-electric; beer mugs; bird baths; birdcages; 
blenders, non-electric, for household purposes; boot 
jacks; boot trees [stretchers]; bottle openers, electric 
and non-electric; bottles; bowls [basins]; basins [bowls]; 
boxes for dispensing paper towels; boxes of glass; 
bread baskets, domestic; bread boards; bread bins; 
brooms; brush goods; material for brush-making; 
brushes; brushes for footwear; electric brushes except 
parts of machines; make-up brushes; buckets; pails; 
buckets made of woven fabrics; busts of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; butter dishes; butter-
dish covers; buttonhooks; cabarets [trays]; cages for 
household pets; cake molds [moulds]; candelabra 
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[candlesticks]; candle rings; candle extinguishers; 
candle jars [holders]; candy boxes; boxes for 
sweetmeats; car washing mitts; cauldrons; ceramics for 
household purposes; chamois leather for cleaning; 
buckskin for cleaning; skins of chamois for cleaning; 
cheese-dish cover; china ornaments; chopsticks; 
cleaning instruments, hand operated; closures for pot 
lids; cloth for washing floors; clothes-pegs; clothes-
pins; coasters, not of paper and other than table linen; 
cocktail shakers; cocktail stirrers; coffee services 
[tableware]; coffee filters, non-electric; coffee 
percolators, non-electric; coffeepots, non-electric; comb 
cases; combs for animals; combs; electric combs; 
confectioners' decorating bags [pastry bags]; 
containers for household or kitchen use; cookery molds 
[moulds]; cookie [biscuit] cutters; cookie jars; cooking 
pot sets; cooking skewers of metal; cooking pins of 
metal; cooking pots; cooking utensils, non-electric; 
corkscrews, electric and non-electric; cosmetic utensils; 
cosmetic spatulas; cotton waste for cleaning; cruet sets 
for oil and vinegar; cruets; crumb trays; crushers for 
kitchen use, non-electric; crystal [glassware]; cups; 
cups of paper or plastic; cutting boards for the kitchen; 
decanters; deep fryers, non-electric; demijohns; 
carboys; deodorizing apparatus for personal use; dish 
covers; covers for dishes; dishes; dishwashing 
brushes; disposable table plates; drinking troughs; 
drinking vessels; drinking horns; drinking bottles for 
sports; drinking glasses; dripping pans; drying racks for 
laundry; dustbins; garbage cans; refuse bins; trash 
cans; dusting apparatus, non-electric; dusting cloths 
[rags]; earthenware; crockery; earthenware saucepans; 
egg cups; enamelled glass, not for building; epergnes; 
feather-dusters; figurines [statuettes] of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; statuettes of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; flasks; flat-iron stands; 
floss for dental purposes; flower pots; flower-pot 
covers, not of paper; covers, not of paper, for flower 
pots; fly swatters; fly traps; food steamers, non-electric; 
fruit cups; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; frying pans; funnels; furniture dusters; 
gardening gloves; garlic presses [kitchen utensils]; 
glass bulbs [receptacles]; glass vials [receptacles]; 
glass flasks [containers]; glass jars [carboys]; glass 
stoppers; glass caps; glass bowls; glass, unworked or 
semi-worked, except building glass; glass wool other 
than for insulation; glass incorporating fine electrical 
conductors; glass for vehicle windows [semi-finished 
product]; glasses [receptacles]; glove stretchers; gloves 
for household purposes; glue-pots; graters for kitchen 
use; grills [cooking utensils]; griddles [cooking utensils]; 
heat-insulated containers for beverages; heat-insulated 
containers; heaters for feeding bottles, non-electric; hip 
flasks; holders for flowers and plants [flower arranging]; 
hot pots, not electrically heated; ice cube molds 
[moulds]; ice cube molds; ice cube moulds; ice buckets; 
coolers [ice pails]; ice pails; indoor terrariums [plant 
cultivation]; indoor aquaria; tanks [indoor aquaria]; 
indoor terrariums [vivariums]; insulating flasks; vacuum 
bottles; ironing board covers, shaped; ironing boards; 
isothermic bags; jugs; pitchers; kettles, non-electric; 
kitchen grinders, non-electric; kitchen containers; 
kitchen utensils; knife rests for the table; lamp-glass 
brushes; large-toothed combs for the hair; lazy susans; 
litter boxes [trays] for pets; litter trays for pets; lunch 
boxes; menu card holders; mess-tins; mills for domestic 
purposes, hand-operated; mixing spoons [kitchen 
utensils]; mop wringers; mop wringer buckets; mops; 
mosaics of glass, not for building; moulds [kitchen 
utensils]; molds [kitchen utensils]; mugs; nail brushes; 
napkin rings; napkin holders; nest eggs, artificial; 
noodle machines, hand-operated; oven mitts; barbecue 
mitts; kitchen mitts; painted glassware; paper plates; 
pastry cutters; pepper mills, hand-operated; pepper 
pots; perfume burners; perfume vaporizers; perfume 
sprayers; fitted picnic baskets, including dishes; pie 
servers; tart scoops; pig bristles; piggy banks; pipettes 
[wine-tasters]; wine tasters [siphons]; plate glass [raw 
material]; plates to prevent milk boiling over; plungers 

for clearing blocked drains; polishing leather; polishing 
apparatus and machines, for household purposes, non-
electric; polishing materials for making shiny, except 
preparations, paper and stone; polishing gloves; 
porcelain ware; non-electric portable cold boxes; non-
electric portable coolers (am.); pot lids; potholders; 
pots; pottery; poultry rings; powder puffs; powder 
compacts; powdered glass for decoration; rags [cloth] 
for cleaning; cloths for cleaning; rags for cleaning; rat 
traps; refrigerating bottles; make-up removing 
appliances; rings for birds; rolling pins, domestic; salad 
bowls; salt cellars; salt shakers; saucepan scourers of 
metal; saucers; scoops [tableware]; scouring pads; 
pads for cleaning; scrubbing brushes; services [dishes]; 
shaving brushes; shaving brush stands; stands for 
shaving brushes; shoe trees [stretchers]; shoe horns; 
sieves [household utensils]; sifters [household utensils]; 
signboards of porcelain or glass; siphon bottles for 
carbonated water; ski wax brushes; smoke absorbers 
for household purposes; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; dishes for soap; soup bowls; spatulas 
[kitchen utensils]; spice sets; sponge holders; sponges 
for household purposes; make-up sponges; spouts; 
sprinklers; statues of porcelain, ceramic, earthenware 
or glass; steel wool for cleaning; stew-pans; strainers 
for household purposes; strainers; straws for drinking; 
drinking straws; sugar bowls; syringes for watering 
flowers and plants; sprinklers for watering flowers and 
plants; table plates; tableware, other than knives, forks 
and spoons; tankards; tar-brushes, long handled; tea 
caddies; tea services [tableware]; tea infusers; tea 
balls; tea strainers; tea cosies; teapots; thermally 
insulated containers for food; tie presses; toilet 
brushes; toilet cases; fitted vanity cases; toilet paper 
dispensers; toilet sponges; toilet utensils; toilet paper 
holders; toothbrushes; toothbrushes, electric; toothpick 
holders; toothpicks; tortilla presses, non-electric 
[kitchen utensils]; towel rails and rings; rails and rings 
for towels; trays for domestic purposes, of paper; trays 
for domestic purposes; trivets [table utensils]; trouser 
presses; utensils for household purposes; vases; 
vegetable dishes; vessels of metal for making ices and 
iced drinks; waffle irons, non-electric; washing boards; 
washtubs; waste paper baskets; water apparatus for 
cleaning teeth and gums; watering devices; sprinkling 
devices; watering cans; whisks, non-electric, for 
household purposes; window-boxes; works of art of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass. 

  Klasse 24   Adhesive fabric for application by heat; banners; bath 
linen, except clothing; bath mitts; bed covers; 
bedspreads; coverlets [bedspreads]; quilts; bed covers 
of paper; bed linen; bed clothes; bed blankets; blankets 
for household pets; bunting; canvas for tapestry or 
embroidery; cloth; cloths for removing make-up; 
coasters [table linen]; cotton fabrics; covers [loose] for 
furniture; loose covers for furniture; covers for 
cushions; curtain holders of textile material; curtains of 
textile or plastic; diaper changing cloths for babies; 
diapered linen; door curtains; eiderdowns [down 
coverlets]; elastic woven material; fabric, impervious to 
gases, for aeronautical balloons; fabric of imitation 
animal skins; fabric; fabric for footwear; fabrics for 
textile use; face towels of textile; felt; flags, not of 
paper; furniture coverings of plastic; coverings of plastic 
for furniture; furniture coverings of textile; 
handkerchiefs of textile; hat linings, of textile, in the 
piece; household linen; labels of cloth; linen cloth; lining 
fabric for shoes; linings [textile]; mattress covers; 
moleskin [fabric]; mosquito nets; net curtains; non-
woven textile fabrics; oilcloth for use as tablecloths; 
pillow shams; pillowcases; place mats, not of paper; 
plastic material [substitute for fabrics]; printed calico 
cloth; sheets [textile]; shower curtains of textile or 
plastic; sleeping bag liners; table runners; table linen, 
not of paper; table napkins of textile; serviettes of 
textile; tablecloths, not of paper; tablemats, not of 
paper; fitted toilet lid covers of fabric; towels of textile; 
traced cloths for embroidery; traced cloth for 
embroidery; travelling rugs [lap robes]; upholstery 
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fabrics; wall hangings of textile; tapestry [wall 
hangings], of textile; woollen cloth; woollen fabric. 

  Klasse 25   Ankle boots; aprons [clothing]; ascots; babies' pants 
[underwear]; bandanas [neckerchiefs]; bath sandals; 
bath slippers; bath robes; bathing caps; bathing trunks; 
bathing drawers; bathing suits; swimsuits; beach 
clothes; beach shoes; belts [clothing]; berets; bibs, not 
of paper; boas [necklets]; bodices [lingerie]; boot 
uppers; boots; boots for sports; boxer shorts; 
brassieres; breeches for wear; camisoles; cap peaks; 
caps [headwear]; chasubles; clothing; clothing for 
gymnastics; clothing of imitations of leather; clothing of 
leather; coats; collars [clothing]; combinations 
[clothing]; corselets; corsets [underclothing]; cuffs; 
wristbands [clothing]; cyclists' clothing; detachable 
collars; dress shields; dresses; dressing gowns; ear 
muffs [clothing]; esparto shoes or sandals; fishing 
vests; fittings of metal for footwear; football shoes; 
football boots; foot muffs, not electrically heated; 
footwear; footwear uppers; fur stoles; furs [clothing]; 
gabardines [clothing]; galoshes; goloshes; garters; 
girdles; gloves [clothing]; gymnastic shoes; half-boots; 
hat frames [skeletons]; hats; headbands [clothing]; 
headgear for wear; heelpieces for stockings; 
heelpieces for footwear; heels; hoods [clothing]; 
hosiery; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; pinafore dresses; knickers; panties; knitwear 
[clothing]; lace boots; layettes [clothing]; leggings [leg 
warmers]; leg warmers; leggings [trousers]; liveries; 
maniples; mantillas; masquerade costumes; mitres 
[hats]; miters [hats]; mittens; money belts [clothing]; 
motorists' clothing; muffs [clothing]; neck scarves 
[mufflers]; mufflers [neck scarves]; neck scarfs 
[mufflers]; neckties; non-slipping devices for footwear; 
outerclothing; overalls; smocks; overcoats; topcoats; 
paper clothing; paper hats [clothing]; parkas; pelerines; 
pelisses; petticoats; pocket squares; pockets for 
clothing; ponchos; pyjamas; pajamas (am.); ready-
made clothing; ready-made linings [parts of clothing]; 
sandals; saris; sarongs; sashes for wear; scarves; 
scarfs; shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shoes; 
short-sleeve shirts; shower caps; ski boots; ski gloves; 
skirts; skorts; skull caps; sleep masks; slippers; slips 
[undergarments]; sock suspenders; socks; inner soles; 
soles for footwear; spats; gaiters; sports jerseys; sports 
shoes; sports singlets; stocking suspenders; stockings; 
studs for football boots; stuff jackets [clothing]; suits; 
suspenders; braces for clothing [suspenders]; sweat-
absorbent stockings; sweat-absorbent underwear; 
sweat-absorbent underclothing; sweat-absorbent 
socks; sweaters; jumpers [pullovers]; pullovers; teddies 
[undergarments]; tee-shirts; tights; tips for footwear; 
togas; top hats; trouser straps; gaiter straps; trousers; 
pants (am.); turbans; underpants; underwear; 
underclothing; uniforms; valenki [felted boots]; veils 
[clothing]; visors [headwear]; waistcoats; vests; 
waterproof clothing; welts for footwear; wet suits for 
water-skiing; wimples; wooden shoes. 

  Klasse 29   Albumin milk; protein milk; apple purée; arrangements 
of processed fruit; bacon; berries, preserved; broth; 
bouillon; broth concentrates; bouillon concentrates; 
butter; buttercream; candied nuts; charcuterie; cheese; 
cocoa butter for food; compotes; condensed milk; 
cream [dairy products]; curd; eggs; fat-containing 
mixtures for bread slices; edible fats; fish fillets; 
flavoured nuts; flavored nuts; fruit, preserved; fruit, 
stewed; fruit jellies; fruit pulp; fruit salads; fruit peel; fruit 
chips; fruit-based snack food; frozen fruits; fruits, tinned 
[canned (am.)]; gelatine; ham; jams; jellies for food; 
kephir [milk beverage]; kefir [milk beverage]; kimchi 
[fermented vegetable dish]; kumys [kumyss] [milk 
beverage]; koumiss [kumiss] [milk beverage]; low-fat 
potato chips; maize oil; corn oil; margarine; marmalade; 
meat; meat, preserved; meat tinned [canned (am.)]; 
milk; milk beverages, milk predominating; milk 
products; milk shakes; milk ferments for culinary 
purposes; milk of almonds for culinary purposes; nuts, 
prepared; edible oils; olive oil for food; peanut butter; 
peanut milk for culinary purposes; peanuts, prepared; 

pork; potato crisps; potato chips; potato fritters; potato 
flakes; poultry, not live; powdered milk; prawns, not 
live; prostokvasha [soured milk]; raisins; rice milk [milk 
substitute]; ryazhenka [fermented baked milk]; salmon, 
not live; salted meats; sausages; sausages in batter; 
seaweed extracts for food; seeds, prepared; sesame 
oil; shellfish, not live; shrimps, not live; smetana [sour 
cream]; preparation for making soup; soups; soya 
beans, preserved, for food; soya milk [milk substitute]; 
tofu; tomato purée; tomato juices for cooking; tomato 
paste; vegetable soup preparations; vegetable juices 
for cooking; vegetable salads; vegetable mousses; 
vegetable marrow paste; vegetables, preserved; 
vegetables, cooked; vegetables, dried; vegetables, 
tinned [canned (am.)]; whey; whipped cream; white of 
eggs; yoghurt; yogurt; yolk of eggs. 

  Klasse 30   Almond confectionery; aromatic preparations for food; 
artificial coffee; baking powder; baking soda 
[bicarbonate of soda for cooking purposes]; 
bicarbonate of soda for cooking purposes [baking 
soda]; baozi [stuffed buns]; batter mixes for 
okonomiyaki [Japanese savoury pancakes]; batter 
mixes for okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; 
biscuits; cookies; bread; bread rolls; breadcrumbs; 
buns; burritos; cake powder; cake dough; cake batter; 
cake frosting [icing]; cakes; candy; candy decorations 
for cakes; caramels [candy]; cereal preparations; cereal 
bars; cereal-based snack food; cheeseburgers 
[sandwiches]; chewing gum; chips [cereal products]; 
chocolate; chocolate beverages with milk; chocolate 
mousses; chocolate decorations for cakes; chocolate-
based beverages; chocolated-coated nuts; cocoa; 
cocoa beverages with milk; cocoa-based beverages; 
coffee flavourings; coffee flavorings; coffee; coffee 
beverages with milk; coffee-based beverages; 
condiments; confectionery for decorating Christmas 
trees; confectionery; sugar confectionery; cooking salt; 
corn flakes; maize flakes; corn flour; corn meal; maize 
flour; maize meal; crackers; custard; dessert mousses 
[confectionery]; dough; dressings for salad; flavourings, 
other than essential oils, for cakes; flavorings, other 
than essential oils, for cakes; flavourings, other than 
essential oils, for beverages; flavorings, other than 
essential oils, for beverages; flowers or leaves for use 
as tea substitutes; fondants [confectionery]; food 
flavourings, other than essential oils; foods flavorings, 
other than essential oils; fruit jellies [confectionery]; fruit 
coulis [sauces]; gingerbread; high-protein cereal bars; 
honey; ice cream; ice, natural or artificial; ice for 
refreshment; iced tea; edible ices; infusions, not 
medicinal; ketchup [sauce]; liquorice [confectionery]; 
lozenges [confectionery]; pastilles [confectionery]; 
macaroni; macaroons [pastry]; malt biscuits; 
marinades; marzipan; mayonnaise; meal; flour; meat 
pies; muesli; mustard; natural sweeteners; noodle-
based prepared meals; noodles; ribbon vermicelli; nut 
flours; oat-based food; oatmeal; okonomiyaki 
[Japanese savoury pancakes]; okonomiyaki [Japanese 
savory pancakes]; palm sugar; pancakes; edible paper; 
pasta; pasta sauce; pastries; pastry dough; pâtés en 
croûte; peanut confectionery; pepper; peppermint 
sweets; petit-beurre biscuits; petits fours [cakes]; pies; 
pizzas; popcorn; powders for making ice cream; 
pralines; puddings; quiches; ramen [Japanese noodle-
based dish]; ravioli; relish [condiment]; rice; rice cakes; 
rice pudding; edible rice paper; rice-based snack food; 
sago; sandwiches; sauces [condiments]; seasonings; 
seaweed [condiment]; sherbets [ices]; sorbets [ices]; 
soya sauces; spaghetti; spices; sugar; sushi; tacos; 
tarts; tea; tea-based beverages; tomato sauce; 
vermicelli [noodles]; vinegar; waffles; wheat flour; 
frozen yoghurt [confectionery ices]; frozen yogurt 
[confectionery ices]. 

  Klasse 32   Aerated water; preparations for making beverages; 
non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages 
flavoured with coffee; non-alcoholic beverages flavored 
with coffee; non-alcoholic beverages flavoured with tea; 
non-alcoholic beverages flavored with tea; cocktails, 
non-alcoholic; essences for making beverages; non-
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alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juices 
beverages; fruit juices; fruit juice; fruit nectars, non-
alcoholic; ginger beer; ginger ale; grape must, 
unfermented; non-alcoholic honey-based beverages; 
isotonic beverages; kvass [non-alcoholic beverage]; 
lemonades; milk of almonds [beverage]; mineral water 
[beverages]; preparations for making mineral water; 
pastilles for effervescing beverages; peanut milk [non-
alcoholic beverage]; powders for effervescing 
beverages; protein-enriched sports beverages; rice-
based beverages, other than milk substitutes; 
sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; seltzer water; 
sherbets [beverages]; sorbets [beverages]; smoothies; 
soda water; soya-based beverages, other than milk 
substitutes; syrups for beverages; syrups for lemonade; 
table waters; tomato juice [beverage]; vegetable juices 
[beverage]; waters [beverages]; whey beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308899 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201610467 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

L.O. SMITH 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 The Absolut Company Aktiebolag, SE-11797 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); gin; vodka, 

liqueurs; aquavit. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308952 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201610476 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.18, DE, 30 2015 059 

817 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FoodPLUS GmbH, Spichernstrasse 55, DE-50672 

KÖLN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oils and fats; prepared meals 
consisting principally of fish. 

  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; certification of quality 
management systems; provision of technical and 
scientific surveys and reports. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308966 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201610479 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.28, DE, 30 2015 057 

565 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger 
Strasse 173, DE-55216 INGELHEIM AM RHEIN, 
Tyskland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1308991 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201610484 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cannei, LLC, 15402 E. Verbena Drive, US-AZ85268 
FOUNTAIN HILLS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Card games. 
  Klasse 41   Entertainment services, namely, providing on-line 

computer games. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309011 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201610488 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.11, EM, 014901664 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WEBERHODELFEDER, Lange Leemstraat 368B, BE-
2018 ANTWERPEN, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumery and fragrances; essential oils and aromatic 

extracts; leather and shoe cleaning and polishing 
preparations. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather; all-purpose carrying 
bags; handbags, purses and wallets; baggage; trunks 
and traveling bags; trunks and suitcases; luggage, 
bags, wallets and other carriers. 

  Klasse 25   Headgear; clothing; footwear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309013 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201610489 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.09, EM, 015520679 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Teknos Group OY, Takkatie 3, Pl 107, FI-00371 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 

and against deterioration of wood; colorants. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309021 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201610491 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 3   Cosmetics, make-up. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309088 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201610501 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the stylized word fittop. 

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Fittop Health Technology Co.,Ltd., 4/F, 

BLDG5,Jingsheng Industrial Estate, Huawang Rd, CN- 
LONGHUA SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Esthetic massage apparatus; massage apparatus; 

vibromassage apparatus; gloves for massage; love 
dolls [sex dolls]; air pillows for medical purposes; air 
cushions for medical purposes; medical apparatus and 
instruments; physical exercise apparatus, for medical 
purposes; body rehabilitation apparatus for medical 
purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1309125 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201610504 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

removed. 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal rings and chains for keys. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309177 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201610508 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.21, DE, 30 2015 046 

918 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, DE-40789 
MONHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 

and instruments; sterile medical devices; medical 
syringes; needles for medical purposes; protective 
clothing for medical and surgical use including caps, 
gowns, footwear, masks, face shields, overboots; 
surgical masks; gloves, sterile gloves, all for medical 
purposes; tubing handles for medical use; tubing for 
medical use; slings of silicone for medical purposes; 
surgical drapes; protective covers for medical 
operations; clamp covers for medical purposes; tip 
shields (accessories for medical apparatus and 
instruments); dispensing apparatus, sprayers, all for 
medical use; containers especially adapted for the 
disposal of medical instruments, syringes and other 
contaminated medical waste; sterile medical clips; 
sterile spill mats for medical purposes. 

  Klasse 16   Sterile marker pens for medical use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309193 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201610513 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, DE-80807 

MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Lighting apparatus and installations, especially electric 
lamps and luminaires; lighting apparatus on basis of 
light emitting diodes (LED), also organic LEDs, LED 
lamps and LED luminaires and their parts, lighting 
apparatus and their parts, also on LED basis; aforesaid 
goods also composed as lighting systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1309198 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201610514 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.16, BX, 1317130 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Blue, red and white. 

(730) Innehaver: 
 GrandVision Group Holding B.V., Schiphol boulevard 

117, Tower G-5, NL-1118BG SCHIPHOL, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Contact lenses; containers and cases for contact 
lenses; spectacles; spectacle frames; spectacle lenses; 
spectacle cases; containers for spectacles; spectacle 
chains; sports glasses; sunglasses; parts for the 
aforementioned goods. 

  Klasse 35   Business mediation with regard to wholesale and 
retail services in connection with, import and export of 
pharmaceutical and sanitary preparations, contact lens 
cleaning preparations, solutions for use with contact 
lenses, liquids for protecting, cleaning, application, 
disinfection and sterilisation of contact lenses and other 
such liquids, optical apparatus and instruments, contact 
lenses, containers for contact lenses, spectacles, 
spectacle frames, sunglasses, spectacle lenses, 
spectacle cases and cases for goggles, including the 
aforesaid services via electronic and 
telecommunications channels, such as the internet, 
television networks, (mobile) telephone networks, 
cable, satellite and ethernet networks and other such 
networks; franchising, namely commercial consultancy, 
promotional activities for others and providing 
commercial know-how; advertising; business 
management; business administration; office functions; 
consultancy regarding business organisation, business 
management and business economics; publicity and 
sales promotion for others. 

  Klasse 44   Services provided by opticians, optometrists and 
contact lens specialists, including consultancy in this 
field; medical consultancy in regard to eyes, eye care 
and eyesight improvement; performing eye tests. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309199 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201610515 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.08, EM, 014541569 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clinova Limited, International House, Southampton 
International, Business Park, George Curl Way, GB-
SO182RZ SOUTHAMPTON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Sanitary preparations for medical purposes; dietetic 

food and substances adapted for medical or veterinary 
use, dietary supplements for humans; pharmaceutical 
preparations and substances; medicated healthcare 
preparations; vitamins, minerals and food supplements; 
dietetic foods and drinks adapted for medical use; 
dissolving or effervescent tablets, or powders used to 
make nutrition drinks for medical or dietetic use; vitamin 
tablets; vitamin supplements; antivirals; medicated 
chewing gum; medicines, liquids, and gums for dealing 
with gastro-intestinal disorders and diseases; 
medicated gum. 

  Klasse 30   Chewing gum. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309210 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201610516 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Barts Beheer B.V., Moermanskkade 101, NL-1013BC 

AMSTERDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Spectacles, sunglasses, protective eyewear, ski 
goggles and spectacle cases. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely briefcases, key bags, gym 
bags as far as included in this class, trolley bags, 
suitcases, valises, wallets, backpacks, trunks and 
travelling bags; umbrellas; leather shoulder belts as far 
as included in this class; handbags, shoulder bags; 
wrist bags; school bags; toiletry cases. 

  Klasse 25   Clothing; footwear, headgear, including hats and 
caps; earmuffs (clothing); scarves (clothing), gloves 
(clothing), mittens, not included in other classes; winter 
boots. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1309220 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201610518 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 This trademark consists of a design of ball surrounded 

by a three-dimensional stripe. 
(730) Innehaver: 

 Shenzhen Lenkeng Technology Co., Ltd., West side 
4F, Jinguangxia Culture & Tech Park, No. 3 Guangxia 
Road, CN-518049 SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer programs [downloadable software]; video 

telephones; monitoring apparatus, electric; portable 
media players; digital photo frames; transparency 
projection apparatus; integrated circuits. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309224 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201610519 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.24, DE, 30 2015 054 

019 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172 
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Nutritional supplements for animal foodstuffs, not for 

medical purposes. 
  Klasse 31   Foodstuffs for animals and pets; litter for animals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309234 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201610520 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Different shades of blue and green. 

(730) Innehaver: 
 Leo Dhanpat, De Sonman 7, NL-5066GJ 

MOERGESTEL, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; metal 
materials for railway tracks; non-electric metal cables 
and wires; ironmongery of metal and ironmongery; 
metal pipes; safes; ores. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life (rescue) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital media; 
mechanisms for coin- operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; software; fire extinguishers.

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, - eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bedspreads; tablecloths. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309345 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201610533 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.07, IL, 281671 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Keter Plastic Ltd., 2 Sapir St., IL- INDUSTRIAL AREA 
HERZLIA, Israel 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Suitcases; luggage; trunks and travelling bags. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1309349 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201610534 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.02, HU, M1601878 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richter Gedeon Nyrt., Gyömroi út 19-21, HU-1103 
BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical apparatus and instruments. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309357 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201610537 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.15, EM, 015006422 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Abt. IPLS, 
Flachsmarktstr. 8, DE-32825 BLOMBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric apparatus for use in building technology and 

building automation; electrical and electronic 
controllers; programmable controllers; data 
measurement and process data transmission 
apparatus for wireless and wired and optically 
connected signal transfer; interfaces for computers; 
interfaces with intermediate storage of data; interfaces 
for the conversion of data according to a 
communication protocol, according to an internet 
protocol, according to a protocol for automation, 
according to a protocol for building infrastructure and 
building technology; web servers, network servers; 
electronic assemblies or components for 
communication via a bus system or radio system; parts 
and fitting for the aforesaid goods; the aforesaid goods 
for use in building infrastructure and building 
technology. 

  Klasse 37   Installations of operating and displaying apparatus 
and of control apparatus for technical installations; the 
aforesaid services for use in building infrastructure and 
building technology. 

  Klasse 42   Programming of operating and display apparatus and 
of control apparatus for technical installations; 
parameterisation of programs in operating and display 
apparatus and in control apparatus for technical 
installations; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; engineering 
services; the aforesaid services for use in building 
infrastructure and building technology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309376 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201610543 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 
Sektkellereistrasse 5, DE-06632 
FREYBURG/UNSTRUT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral waters; aerated waters; non-alcoholic 

beverages; de-alcoholized beverages; fruit beverages; 
fruit juices; syrups; preparations for making beverages.

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309385 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201610546 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.06, EM, 015516289 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carrington ApS, Norrebrogade 106, DK-2200 
KØBENHAVN N, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitation leather; animal skins, hides; 

trunks and travelling bags; umbrellas and parasols. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; office functions; retailing and 
wholesaling (including via the internet) of leather and 
imitations of leather, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas and parasols, clothing, 
footwear, headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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(111) Int.reg.nr: 1310646 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201610924 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 This mark consists of the word "HLA" in stylized 

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

(730) Innehaver: 
 HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD., No. 8 Huaxin 

Road, Huashi Town Industrial Zone, CN- JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Textile material; non-woven textile fabrics; wall 

hangings of textile; tapestry [wall hangings], of textile; 
printers' blankets of textile; towels of textile; diaper 
changing cloths for babies; quilts; sheets (textile); table 
linen, not of paper; door curtains; fitted toilet lid covers 
of fabric; marabouts [cloth]; banners; shrouds. 

  Klasse 37   Building construction supervision; construction; mining 
extraction; upholstering; burner maintenance and 
repair; kitchen equipment installation; vehicle service 
stations [refuelling and maintenance]; shipbuilding; 
photographic apparatus repair; clock and watch repair; 
safe maintenance and repair; retreading of tires [tyres]; 
furniture maintenance; cleaning of clothing; dry 
cleaning; disinfecting; elevator installation and repair; 
shoe repair; restoration of works of art. 

  Klasse 45   Security consultancy; clothing rental; embalming 
services; lost property return; opening of security locks; 
dating services; rental of fire extinguishers; adoption 
agency services; rental of safes; planning and 
arranging of wedding ceremonies; releasing doves for 
special occasions; intellectual property consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.11.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.11.28 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 289820 
(151) Reg.dato.: 2016.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.13 

(210) Søknadsnr.: 201612002 
(220) Inndato: 2016.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GULLFUNN AS, Strandveien 15, 1366 LYSAKER, 
Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289873 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.17 

(210) Søknadsnr.: 201613690 
(220) Inndato: 2016.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DIAMANTER.NO DA, Postboks 187 Sentrum, 7401 
TRONDHEIM, Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 289874 
(151) Reg.dato.: 2016.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.20 

(210) Søknadsnr.: 201613748 
(220) Inndato: 2016.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JAN HAGEN, BJØRNSTADVEGEN 6, 3740 SKIEN, 
Norge 
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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.: 288602 
(210) Søknadsnr.: 201604438 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2016.09.05 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 7   Maskin / apparatur for utskrift av bagasjetagger 
 
(730) Innehaver: 

 BB Computerteknikk AS, Erik Børresens alle 2, 3015 
DRAMMEN, Norge 

 Innsiger: 
 DSG Bagdrop AS, Postboks 52, 1471 LØRENSKOG, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 288229 
(210) Søknadsnr.: 201604831 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2016.08.15 

(540) Gjengivelse av merket 

KAOS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
 
(730) Innehaver: 

 KANNESTEIN AS, Schous Plass 1, 0552 OSLO, 
Norge 

 Innsiger: 
 Monster Energy Co, 1 Monster Way, US-CA92879 

CORONA, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.11.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1224224 
(210) Søknadsnr.: 201603402 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2016.08.22 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 7   Electronic door closing systems; electronic shutter 

closing systems. 
  Klasse 9   Laser scan sensors; vibration detecting sensors; 

passive infrared sensors; active infrared sensors; 
security sensors; automatic door opening and shutting 
sensors; shutter opening and shutting sensors; 

photoelectric sensors; displacement sensors; image 
sensors; distance sensors; ultrasonic sensors; light 
curtain sensors; area sensors; capacitance sensors; 
proximity sensors; pressure sensors; water level 
measurement sensors; rotary encoders; non-contact 
thermometers; turbidity meters; water quality 
measuring instruments; transparency meters; color 
meters; pH meters; residual chlorine meters; particle 
meters; oil film detectors; oil leakage detectors; 
acceleration sensors; vehicle detection sensors; 
sensors; measuring or testing machines and 
instruments; recording apparatus indicating driving 
operation condition utilizing acceleration sensors; 
customer traffic counting apparatus in a store utilizing 
sensors; counting and analyzing apparatus for 
customer traffic which pass under the sensors in 
facilities or aisles: counting and analyzing apparatus for 
consumer behavior in a store utilizing sensors; counting 
and managing apparatus for parked cars in a parking 
utilizing sensors; counting apparatus for bus 
passengers utilizing sensors; detecting and managing 
apparatus for vehicle information in a parking utilizing 
sensors; security alarm apparatus; alarm bells (warning 
devices); security chime; controllers for security alarm 
apparatus; intrusion prevention apparatus for automatic 
doors utilizing sensors; voice alarm apparatus warning 
opening-closing operation of automatic doors utilizing 
sensors; dummy cameras for security purpose; anti-
theft alarms; training simulators for driving skill; touch 
switches, electric; switches for security alarm 
apparatus; DC power supply for security alarm 
apparatus; power distribution or control machines and 
apparatus; batteries and cells; conductors, electric; 
tachographs; measurement instruments for counting 
automotive stop-start movement; in-car monitoring and 
recording apparatus for vehicle operation; drive 
recorders for cars; drive recorders; event data 
recorders; video recording apparatus for monitoring 
purpose; car navigation apparatus; receivers for 
security alarm apparatus; transmitters for security alarm 
apparatus; surveillance cameras for security purpose; 
security cameras equipped with sensors; security 
cameras equipped with sensor lights; three-
dimensional range image digital cameras; 
telecommunication machines and apparatus; hard disc 
recorders with monitors; bar code readers; two-
dimensional code readers; computer software for 
monitoring and recording vehicle operation; application 
software for smart phones for monitoring and recording 
vehicle operation; application software for mobile 
phones for monitoring and recording vehicle operation; 
computer software for vehicle operation diagnostics; 
application software for smart phones for vehicle 
operation diagnostics; application software for mobile 
phones for vehicle operation diagnostics; computer 
programs for tabulation and analysis of customer traffic 
information; computer programs for counting and 
analyzing parked cars information; computer programs; 
electronic machines, apparatus and their parts; electron 
microscopes; industrial X-ray machines and apparatus, 
not for medical use; ultrasonic detectors. 

  Klasse 11   Light-emitting diodes [LED] projectors; rotating lamp; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; sensor 
lights; electric lamps and other lighting apparatus. 

  Klasse 12   Anti-theft alarms for vehicles; non-electric prime 
movers for land vehicles [not including "their parts"]; 
mechanical elements for land vehicles; AC motors or 
DC motors for land vehicles [not including "their parts"]; 
automobiles and their parts and fittings; two-wheeled 
motor vehicles, bicycles and their parts and fittings. 
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(730) Innehaver: 
 OPTEX KABUSHIKI KAISHA, 4-7-5, Nionohama, JP- 

OTSU SHIGA, Japan 
 Innsiger: 
 Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
CN- LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1287414 
(210) Søknadsnr.: 201601803 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.08.15 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 9   Computer programs, downloadable software, 

interactive software, downloadable files, DVDs, cd-
roms, compact discs, video tapes, MDs, magnetic data 
carriers and other carriers or transmitters of film, music 
and other audio and video media, and/or software and 
hardware for searching, linking and downloading of 
audio, video or electronic information from a network, 
internet downloading (purchase or rental) of films, 
series, television programmes, music videos and other 
audio and video recordings; downloadable software for 
playback film and music for computers and other media 
players, podcasting/podcasts and software for playback 
and editing of the aforesaid media. 

  Klasse 35   Advertising and commercial information services, via 
the internet; providing and rental of advertising space 
on the internet; audience rating determination for radio 
and television broadcasts; provision of advertising 
space on the internet and in publications, public 
relations services, marketing services via the internet 
and other electronic media, market research; 
compilation, processing and/or retrieval of data into 
media databases; services consisting in the bringing 
together for others, of a range of products, namely film, 
music and other audio and image media, enabling 
customers to conveniently view and purchase such 
products from a website, wap site or another similar 
electronic service. 

  Klasse 38   Transmission of radio and television programs; 
broadcasting of programs via the internet; streaming of 
video material on the internet; streaming of audio 
material on the internet; video on demand 
transmissions; interactive television and radio 
broadcasting; broadcasting and streaming of 
cinematographic films and programs through a 
computer network; broadcasting and transmission of 
video films; providing access to databases for ordering 
of films, images, games, video recordings, music or 
other media and software; telecommunications; 
telecommunications, namely mobile interactive 

services; digital transmission and streaming services 
via internet wap services (services relating to wireless 
application protocols); broadcasting of film, programs, 
news, sports and entertainment via broadband, wap 
and podcasts or similar; providing or facilitating access 
to media databases; providing access to film-, music- 
and media databases services for distribution of films 
and other media via the internet, WAP or similar 
electronic services; streaming sound and video material 
via the internet. 

  Klasse 41   Production of television programs; television and radio 
entertainment services; film rental; distribution of 
cinematographic films; production of video films; film 
and game rental over the internet; rental of film and 
other media via the internet, wap or similar electronic 
services; entertainment, online games, publication, 
publishing, production, display and rental of media both 
via traditional in-store sale and sale online as well as 
through downloading; information regarding culture, 
media, entertainment, sports and news; live broadcasts 
of concerts, theatrical performances, sports and fashion 
shows. 

  Klasse 42   Computer software rental; electronic data storage. 
 
(730) Innehaver: 

 Magine Holding AB, Box 7431, SE-10391 
STOCKHOLM, Sverige 

 Innsiger: 
 CBS Broadcasting Inc, 51 West 52nd Street, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1288658 
(210) Søknadsnr.: 201602239 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.08.15 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 9   Computer programs, downloadable software, 

interactive software, downloadable files, DVDs, CD-
ROMs, compact discs, video tapes, MDs, magnetic 
data carriers and other carriers or transmitters of film, 
music and other audio and video media, and/or 
software and hardware for searching, linking and 
downloading of audio, video or electronic information 
from a network, Internet downloading (purchase or 
rental) of films, series, television programmes, music 
videos and other audio and video recordings; 
downloadable software for playback film and music for 
computers and other media players, 
podcasting/podcasts and software for playback and 
editing of the aforesaid media. 

  Klasse 35   Advertising and commercial information services, via 
the internet; providing and rental of advertising space 
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on the internet; audience rating determination for radio 
and television broadcasts; provision of advertising 
space on the internet and in publications, public 
relations services, marketing services via the internet 
and other electronic media, market research; 
compilation, processing, and/or retrieval of data in 
media databases; services consisting in the bringing 
together for others, of a range of products, namely film, 
music and other audio and image media, enabling 
customers to conveniently view and purchase such 
products from a website, wap site or another similar 
electronic service. 

  Klasse 38   Transmission of radio and television programs; 
broadcasting of programs via the internet; streaming of 
video material on the internet; streaming of audio 
material on the internet; video on demand 
transmissions; interactive television and radio 
broadcasting; broadcasting and streaming of 
cinematographic films and programs through a 
computer network; broadcasting and transmission of 
video films; providing access to databases for ordering 
of films, images, games, video recordings, music or 
other media and software; telecommunications; 
telecommunications, namely mobile interactive 
services; digital transmission and streaming services 
via Internet, WAP services (services relating to wireless 
application protocols); broadcasting of film, programs, 
news, sports and entertainment via broadband, WAP 
and podcasts or similar; providing or facilitating access 
to media databases; providing access to film, music 
and media databases services for distribution of films 
and other media via the Internet, WAP or similar 
electronic services; streaming sound and video material 
via the Internet. 

  Klasse 41   Production of television programs; television and radio 
entertainment services; film rental; distribution of 
cinematographic films; production of video films; film 
and game rental over the Internet; rental of film and 
other media via the internet, WAP or similar electronic 
services; entertainment, online games, publication, 
publishing, production, display and rental of media both 
via traditional in-store sale and sale online as well as 
through downloading; information regarding culture, 
media, entertainment, sports and news; live broadcasts 
of concerts, theatrical performances, sports and fashion 
shows. 

  Klasse 42   Computer software rental. 
 
(730) Innehaver: 

 Magine Holding AB, Box 7431, SE-10391 
STOCKHOLM, Sverige 

 Innsiger: 
 CBS Broadcasting Inc, 51 West 52nd Street, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 288137 
(210) Søknadsnr.: 201603531 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.08.15 

(540) Gjengivelse av merket 

Lahori Gate 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 30   Ris; Pakistani Basmati Ris, Extra long, Sella 
(730) Innehaver: 

 AL-FAJR AS, Økern torgvei 3, 0580 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 KRBL Limited, 5190 Lahori Gate, IN-110006 DELHI, 

India 
 

 Innsigers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 

Vika, 0116 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 288296 
(210) Søknadsnr.: 201603888 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.08.22 

(540) Gjengivelse av merket 

ENIVEST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av 
reklame og annonser; administrasjon av data-arkiver; 
innsamling av informasjon for bruk i databaser; 
oppdatering av reklamedokumentasjon, 
markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; 
utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for 
tredjemann); kundeveiledning ved elektronisk handel 
av varer fra TV via fjernkontroll og mulighet til å bestille 
varer fra TV via fjernkontroll; kundeveiledning ved 
elektronisk handel. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; interaktive betalingstjenester; 
elektronisk bankvirksomhet. 

  Klasse 38   Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; informasjon 
om data- og telekommunikasjon, drift av data- og 
telenettverksportal for globale data- og telenettverk; 
globale datanettverkstjenester, drift av globale data- og 
telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, 
sending og mottagelse av tekst, data, lyd, bilder og film; 
drift av datanettbasert kundeinformasjonstjenester, 
elektronisk stemmegivning; drift av betal-TV-tjenester, 
interaktive tjenester for distribusjon for ulike nettverk; 
fjernsynssendinger; satellittoverføring 

  Klasse 39   Distribusjon av elektrisk kraft; vannforsyning; 
vanndistribusjon; transportvirksomhet; innpakning og 
lagring av varer. 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; elektronisk 
underholdingsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter, også elektronisk; spill via 
datakommunikasjon, også interaktive; organisering av 
tipping, pengespillvirksomhet; tilveiebringelse av 
massemediainnhold, herunder, men ikke begrenset til 
TV, radio, film, dokumentarfilmer, nyheter, musikk, spill 
og underholdning på bestilling (on demand). 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; produktutvikling; industriell 
analyse og forskning; teknisk ekspertise, 
undervannsundersøkelser; geologiske 
grunnundersøkelser, meteorologisk 
informasjonstjeneste; miljøvernrådgivning; tekniske 
prosjektstudier; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, ajourføring, vedlikehold og utleie av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

(730) Innehaver: 
 Enivest AS, Postboks 123, 6801 FØRDE, Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsiger: 
 ENI SpA, Piazzale Enrico Mattei, 1, IT-00144 ROMA, 

Italia 
 Innsigers fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.11.17 
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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.: 0551633 
(210) Søknadsnr.: 200300839 
(151) Reg.dato: 1990.03.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.03.15 

(220) Inndato: 2003.01.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMBASSADRICE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2, CH-1200 GENÈVE, 

Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Cigars, cigarillos. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0668815 
(210) Søknadsnr.: 19972505 
(151) Reg.dato: 1996.10.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.10.03 

(220) Inndato: 1997.05.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

ISOLAR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Glaswerke Arnold GmbH & Co KG, Alfred-Klingele-

Strasse 15, DE-73630  REMSHALDEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Window glass, insulating glass windows, fire, 
radiation, light, noise and/or heat protective glass, 
toughened safety glass, compound safety glass, 
armoured glass, light scattering glass, facade glass; 
light protection glass, sun and fire protection walls and 
elements, fire protection and elbow place elements, 
made out of glass, ceramic, wood, synthetic material 
and/or metal, light and sight shade walls and elements, 
non-metal profiles and joining elements for windows 
and sight shades. 

  Klasse 42   Consulting and planning for use of glass in 
architecture. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0668843 
(210) Søknadsnr.: 19972509 
(151) Reg.dato: 1997.09.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.09.12 

(220) Inndato: 1997.03.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stephan E Graf von Kageneck, Bonifaciusstraße 2, 

DE-99084 ERFURT, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Cosmetic products for beauty care and treatment as 
well as finished products and hair lotions, dentifrices, 
soaps perfumes, aromatic substances, essential oils, 
creams, lotions and other products for cosmetic use; 
mouthwashes and tablets for cleaning; chemicals as 
well as plants and constituent parts of plants (included 
in this class) perfumes, aromatic substances, essential 
oils, creams, lotions and other products for cosmetic 
use; mouthwashes and tablets for cleaning; chemicals 
as well as plants and constituent parts of plants 
(included in this class) as bases for the production of 
cosmetic preparations for beauty care and treatment 
and finished products. 

  Klasse 5   Dietetic foods and food supplements for medical use; 
dietetic substances for preparing beverages for medical 
use; seaweed powder; nutritional salts; medicinal 
preparations and finished medicines, in particular 
natural medicines, medicines isolated from seaweed 
species, seaweed extracts, adhesives for artificial 
teeth, balneotherapeutic treatments, products for 
balneotherapy, leaves specially for use in 
balneotherapy, special salt water salts for use in 
balneotherapy, perfumed sprays for rooms, in particular 
for freshening the air; chemicals as well as plants and 
constituent parts of plants (included in this class) as 
bases for the production of medicinal preparations and 
finished medicines, dietetic foods and food 
supplements for medical use and dietetic substances 
for preparing beverages for medical use. 
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(111) Reg.nr.: 0742151 
(210) Søknadsnr.: 200013426 
(151) Reg.dato: 2000.06.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.06.16 

(220) Inndato: 2000.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

MULTICELL COMPOUND 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-

chome, Chuo-ku, JP-104-8340 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 SHIGA Masatake, Or. Bldg. 23-3, Takadanobaba 3-

Chome Shinjuku-ku,,  Tokyo 169-8925, JP-, Japan 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Automobile tires and inner tubes for automobile tires, 
automobiles, parts thereof. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0742520 
(210) Søknadsnr.: 200013557 
(151) Reg.dato: 2000.08.31 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.08.31 

(220) Inndato: 2000.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEZANOVA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Daikin Industries Ltd, Umeda Center Building, 4-12, 

Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, JP- OSAKA-SHI, 
OSAKA, Japan 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Chemicals used in industry; chemical treatment 

agents for leather, skins, paper, fibres and textiles; 
tanning substances, water-repellant agents; oil-
repellant agents; waterproofing agents; surface-active 
agents; dressing and finishing preparations for textiles, 
leather and skins. 

  Klasse 18   Leather; animal skins, hides; imitation leather; curried 
skins; water-repellant leather; oil-repellant leather; 
stain-proof leather; trunks and traveling bags; bags 
made of leather; bags made of imitation leather; 
backpacks; shoulder bags; handbags; carry-on bags; 
suitcases; briefcases; school bags; shopping bags; 
purses; wallets; commutation ticket cases; business 
card cases; credit card cases; attache cases; key 
cases; umbrellas; parasols; umbrella handles, umbrella 
covers; walking-sticks; walking-stick handles; whips; 
harness and saddlery; furniture coverings of leather. 

  Klasse 20   Furniture; armchairs; benches (furniture); chairs being 
furniture; seats; divans; easy chairs; stools; footstools; 
sofas; beds; bedsteads; head-rests (furniture); 
cabinets; medicine cabinets; filing cabinets (furniture); 
cabinets work; showcases (furniture); sideboards; 
display stands; tables; dressing tables; desks; chests of 
drawers; chests not of metal (furniture); wardrobes; 
dinner wagons (furniture); tea carts (trolleys); racks 
(furniture); screens (furniture); trestles (furniture), 
flower-stands (furniture); office furniture; furniture 
fittings, not of metal; mirrors (looking glasses); 
cushions; pillows. 

  Klasse 22   Textile fibers; raw fibrous textile; animal hair, namely, 
cattle hair, human hair, raccoon dog hair, pig bristles, 
not for brushes, horsehair, and coarse animal hairs 
including alpaca hair, angora goat hair, rabbit hair, raw 
wool and camel hair; carded wool; combed wool; raw 
cotton; down (feathers); fleece wool; glass fibers 
(fibres) for textile use; plastic fibers (fibres) for textile 
use; synthetic fibers (fibres) for textile use; hemp; jute; 
liber; raw linen (flax); ramie fibres; raw or treated wool; 
raw silk; schappe (raw silk waste); wood wool. 

  Klasse 23   Yarns and threads, for textile use; spun thread and 
yarn; mixed spun thread and yarn; elastic thread and 

yarn for textile use; synthetic fiber thread and yarn; 
fiberglass thread for textile use; threads of plastic 
materials for textile use; rubber thread for textile use; 
jute thread and yarn; linen thread and yarn; hemp 
thread and yarn; rayon thread and yarn; silk thread and 
yarn; cotton thread and yarn; woollen thread and yarn; 
worsted; spun wool. 

  Klasse 24   Cloth; fabrics for textile use; knitted fabrics; non-
woven textile fabrics; felt; elastic woven material; cotton 
fabrics; hemp fabrics; jute fabrics; ramie fabrics; linen 
cloth; flax fabrics; silk (cloth); fiberglass fabrics for 
textile use; synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; 
flannel (fabrics); jersey (fabric); velvet; calico; fabric of 
imitation animal skins; furniture coverings of textile, 
namely, seat covers and table cloth; curtains of textile 
or plastic; bed cloth, namely, bed sheets, futon quilts, 
futon quilt covers, futon ticks (unstuffed futon), and 
blankets; pillowcases; table cloths (not of paper). 

  Klasse 25   Clothing, including those made of leather and imitation 
leather, namely, non-Japanese style outerclothing, 
coats, sweaters, shirts, nightwear, underwear, bathing 
suits, bathing caps, Japanese traditional clothing, 
aprons, collar protectors, socks and stockings, gaiters, 
fur stoles, shawls, scarves, Tabi [Japanese style 
socks], Tabi covers [Japanese style socks], gloves and 
mittens, neckties, neckerchiefs, bandanas 
[neckerchiefs], thermal supporters [clothing], mufflers, 
earmuffs, hoods, Suge-gasa [sedge hats], nightcaps, 
helmets [clothing], headgear, babies' diapers of textile, 
and clothes for sports; suits; jackets; blazers; blousons; 
vests; pants; trousers; skirts; dresses; coats; blouses; 
shirts; corsets (underclothing); underwear; pajamas; 
gloves (clothing); neckties; mufflers; belts (clothing); 
money belts; suspenders; anoraks; knitwear (clothing), 
namely, non-Japanese style outerclothing, coats, 
sweaters, shirts, nightwear, underwear, bathing suits, 
bathing caps, aprons, collar protectors, socks and 
stockings, gaiters, fur stoles, shawls, scarves, Tabi 
[Japanese style socks], Tabi covers [Japanese style 
socks], gloves and mittens, neckties, neckerchiefs, 
bandanas [neckerchiefs], thermal supporters [clothing], 
mufflers, earmuffs, hoods, Suge-gasa [sedge hats], 
nightcaps, helmets [clothing], headgear, and babies' 
diapers of textile; sweaters; ski wear; ski gloves; 
athletic uniforms; footwear; shoes; boots; sneakers; 
sport shoes; golf shoes; bowling shoes; boxing shoes; 
basket ball shoes; soccer shoes; baseball shoes; 
horse-riding boots; climbing boots; ski boots; slippers; 
sandals; inner soles; heel pieces for boots and shoes; 
welts for boots and shoes; footwear uppers; boots 
uppers; tips for footwear; headgear; berets; hats; caps.

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0743570 
(210) Søknadsnr.: 200014434 
(151) Reg.dato: 2000.06.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.06.10 

(220) Inndato: 2000.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Steca Elektronik GmbH, Mammostraße 1, DE-87700 

MEMMINGEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Battery chargers, namely charging sets, dischargers, 
testing apparatus as well as switchgears and control 
gears, software, particularly for monitoring charging 
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cycles for batteries, for management of bus work yards 
and for controlling and collecting data and states 
through network charging units, heating control 
apparatus (electric and electronic), controllers for 
charging controllers for heating systems, solar thermic 
systems or thermal solar systems, apparatus for 
photovoltaic purposes, particularly solar cells, charging 
controllers batteries and charging controllers with 
charge regulation, particularly for the aforementioned 
solar cells, sensor technology, sensors for recognition 
of physical quantities, thermal probes, printed boards, 
non equipped and equipped, (wire technology) electric 
wires, wire harnesses, switch cabinets, batteries, 
battery charging systems, battery testers, automatic 
rolling up devices for electric wires, connections and 
connector plugs for current, volume flow meters (water 
meter), meters for quantity of heat, temperature probes, 
plunger tubes, mains wires, data loggers, interface 
converters, modems, heat controllers, relay boxes (non 
metallic), wire unwinders; apparatus for recording, 
transmitting and reproducing sound and picture; 
magnetic recording media, data processing apparatus 
and computers, computer programs, processors, 
programmed processors, particularly for the 
aforementioned goods; current and voltage converters, 
transformers, photovoltaic systems, voltage converters, 
particularly DC DC converters or inverters, controllers 
for maximum adaptation of output to solar cells (MPP 
tracker); lighting, heating, cooking, cooling and 
ventilation apparatus control systems. 

  Klasse 11   Apparatus for solar thermal purposes, particularly 
solar collectors, refrigerators, particularly solar-
operated refrigerators, power saving lamps, LED 
lamps, incandescent lamps, exhaust ventilators, 
ventilation grids, ventilation ducts; lighting, heating, 
cooking, cooling and ventilation apparatus. 

  Klasse 40   Hardfacing of printed boards with electric or electronic 
components such as resistors, integrated circuits, 
transistors or similar components; material processing, 
particularly mechanical processing of material such as 
turning on a lathe, drilling, milling, enamelling and 
printing, manufacture of wire harnesses, cutting wire 
harnesses with plugs into lengths.  

  Klasse 42   Development of electronic circuits, execution of tests 
regarding the electromagnetic compatibility of electric 
and electronic appliances, elaboration of specifications 
for software, technical consultancy, preparation of 
documentation and specifications for software, 
conception and planning of test adapters and test 
systems, planning of quality assurance measures, 
programming of microcontrollers of microprocessors, 
computer programming, planning and consultancy in 
the field of manufacturing charging systems for battery 
charging centres, planning of works premises in this 
connection, conception or development of projects in 
the field pertaining to technical consulting for third 
parties, planning, consultancy, organisation and layout 
of wire harnesses, development, programming and 
maintenance of software, research and development 
for third parties in the electrotechnics and electronic 
domains, project management in technical field, 
reliability tests, particularly with regard to the durability 
of products and climatic and mechanical environmental 
requirements, testing of structural components, 
particularly electronic, electric structural components, 
linking of charging apparatuses, error analysis, 
micrograph tests, type examination of components and 
apparatus, industrial consultancy, circuits, structural 
components and control systems. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0762633 
(210) Søknadsnr.: 200110902 
(151) Reg.dato: 2001.07.02 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.07.02 

(220) Inndato: 2001.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

SODICK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Sodick Co Ltd, 12-1, Nakamachidai 3-chome, Tsuzuki-

ku, Yokohama-shi, Kanagawa 224-8522, JP-, Japan 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Machines and machine tools, namely, electrical 
discharge machines (EDM), sinker EDM, wire EDM, 
small hole drilling EDM, electrochemical machines, 
machining centers, injection molding machines, 
presses, flip chip bonders, semiconductor die bonders; 
parts, AC motors and DC motors (incorporated into the 
machines) and fittings for all the aforesaid goods; 
molds and dies. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0901959 
(210) Søknadsnr.: 200613252 
(151) Reg.dato: 2006.10.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.10.11 

(220) Inndato: 2006.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kay Bojesen Denmark ApS, Strandvejen 274 B, 1. tv, 

DK-2920 CHARLOTTENLUND, Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Industrial art objects in the form of cutlery (knives, 
forks and spoons). 

  Klasse 14   Industrial art objects of precious metals (not cutlery, 
forks and spoons), including coffee sets, and jewellery.

  Klasse 21   Industrial art objects in the form of hollowware of 
steel, and small household appliances and kitchen 
equipment of wood. 

  Klasse 35   Retail services of toys, kitchen equipment, jewellery 
and arts and crafts. 
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(111) Reg.nr.: 0908375 
(210) Søknadsnr.: 200700064 
(151) Reg.dato: 2006.09.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.09.29 

(220) Inndato: 2007.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 zero Holding GmbH & Co KG, Speicher 1, Haus 2-4, 

Konsul-Smidt-Strasse 8 G, DE-28217 BREMEN, 
Tyskland 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Cosmetic soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
  Klasse 9   Glasses, including sunglasses. 
  Klasse 14   Jewellery, including costume jewellery; watches, 

watch straps. 
  Klasse 18   Bags (as far as included in this class). 
  Klasse 25   Outerwear, including knitted and woven knit-type 

clothing; footwear, headgear, belts (excluding belts 
made of precious metals and base metals and 
imitations thereof) (clothing); gloves, shawls, scarves 
and fichus being shawls. 

  Klasse 26   Belt clasps (clothing accessories). 
  Klasse 35   Retail services (also by mail-order business, by 

means of teleshopping programs, as well as the 
Internet) relating to clothing, headgear and footwear, 
leather goods (including clothing), cosmetics, 
perfumeries, body and beauty care products, eye wear 
products, watches, jewellery; presentation of goods in 
shops and fairs, as well as in communication media for 
retail purposes; market research for third parties; 
economic consultancy; professional business and 
organizational consultancy (franchising). 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0930617 
(210) Søknadsnr.: 200709768 
(151) Reg.dato: 2006.10.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.10.05 

(220) Inndato: 2007.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

La Doña de Cartier 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 

Postfach 61, CH-6312 STEINHAUSEN, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 9   Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and cases, 
magnifying glasses. 

  Klasse 14   Goods in precious metals and coated therewith; cuff-
links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces, 
brooches; watches, chronometers, clocks, watch 
straps, watch bracelets, boxes of precious metals for 
watches and jewellery, money clips. 

  Klasse 16   Pens, fountain pens, ball-point pens, pencils, 
mechanical pencils, felt-tip pens, rollerballs, document 
markers, writing brushes; sealing waxes; pouches, 
cases and boxes for writing instruments; inks and 
refills; note paper, writing paper, note pads, memo 
pads; name cards, envelopes, diaries; calendars; 
paperweights, erasers, pencil sharpeners, paper 
knives, pen and pencil holders; paintings, engravings. 

  Klasse 18   Leatherware, namely briefcases, travelling sets 
(leatherware), vanity cases (not fitted), key cases 
(leatherware), goods made of leather and imitations of 
leather (not included in other classes), key cases 
(leatherware), goods made of leather and imitations of 

leather (not included in other classes), namely attaché 
cases, wallets, handbags, backpacks, travelling bags, 
wheeled bags, trunks, suitcases, purses (not of 
precious metal), card cases, pouches; bands of leather, 
umbrellas, parasols, walking sticks, whips and 
saddlery. 

  Klasse 25   Clothing such as bathing suits, coats, cummerbunds, 
dressing gowns, furs (for wear), hosiery, jackets, 
pullovers, pyjamas, robes, shirts, skirts, suits, sweaters, 
trousers, underwear, belts (clothing), braces, gloves 
(clothing), mufflers, sashes for wear, scarves, shawls, 
suspenders, ties; bow ties, boots, shoes, and slippers, 
caps and hats. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0986842 
(210) Søknadsnr.: 200816262 
(151) Reg.dato: 2008.07.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.07.28 

(220) Inndato: 2008.12.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ZHAOQING JUNHONG CO., LTD., River Site 

Industrial Estate Hi-Tech District, CN-526238 
ZHAOQING CITY, GUANGDONG PROVINCE, Kina 

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

water; motors repairing rubber tubes; tyre repair 
patches; tyre treads of rubber; tyre valves; tyres for 
agricultural vehicles; tyres for aircraft; tyres for 
automobiles; tyres for bicycles, cycles; tyres for buses; 
tyres for commercial vehicles; tyres for land vehicles; 
tyres for motor vehicles wheels; tyres for motor 
vehicles; tyres for motorcycles; tyres for trucks; tyres 
for two-wheeled vehicles; tyres for vehicle wheels; 
tyres, solid, for vehicle wheels; excluding bicycle tires 
and bicycle innertubes. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1083409 
(210) Søknadsnr.: 201108583 
(151) Reg.dato: 2011.05.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.05.27 

(220) Inndato: 2011.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

GAPMINDER 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Gapminder, Box 22312, SE-10422 

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

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer programs (downloadable software); 
electronic documents; downloadable files, all of the 
foregoing in connection with promoting sustainable 
global development and achievement of development 
goals by increased use of statistics and other 
information about social, economic and environmental 
development. 

  Klasse 35   Input, processing, checking, storage and/or production 
of information in databases, all of the foregoing in 
connection with promoting sustainable global 
development and achievement of development goals 
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by increased use of statistics and other information 
about social, economic and environmental 
development. 

  Klasse 38   Transfer and transmission of database information via 
telecommunication networks; all of the foregoing in 
connection with promoting sustainable global 
development and achievement of development goals 
by increased use of statistics and other information 
about social, economic and environmental 
development. 

  Klasse 41   Educational services, namely, provision of web sites 
featuring educational materials in a wide variety of 
statistical fields, including population, income,  health, 
education, employment, safety, technology usage, and 
other measures; providing of training in the field of 
statistical analysis; providing on-line non downloadable 
electronic publications, namely blog concerning global 
development, computer software, online publishing 
services, statistics, and statistical analysis and 
presentation of data; providing information, consultation 
and advice concerning the foregoing educational and 
publishing services, all of the foregoing in connection 
with promoting sustainable global development and 
achievement of development goals by increased use of 
statistics and other information about social, economic 
and environmental development. 

  Klasse 42   Industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; all of 
the foregoing in connection with promoting sustainable 
global development and achievement of development 
goals by increased use of statistics and other 
information about social, economic and environmental 
development. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1224836 
(210) Søknadsnr.: 201413909 
(151) Reg.dato: 2014.10.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.10.23 

(220) Inndato: 2014.11.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

HISTODINE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Le Vet BV, Wilgenweg 7, NL-3421TV OUDEWATER, 

Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Veterinary preparations; medicines for veterinary 
purposes; sanitary preparations for veterinary 
purposes; disinfectants for veterinary purposes; 
bacteriological, biological, chemical preparations for 
veterinary purposes; enzymes for veterinary purposes; 
cultures of micro-organisms for veterinary purposes; 
lotions and greases for veterinary purposes; the 
aforementioned goods only for the treatment of 
conditions associated with histamine release for 
animals. 

  Klasse 35   Advertising; business management; public relations 
services; marketing services; business administration; 
office functions; organization of trade fairs and 
exhibitions for commercial or advertising purposes. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1240203 
(210) Søknadsnr.: 201503645 
(151) Reg.dato: 2015.01.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.01.14 

(220) Inndato: 2015.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 DSG Retail Limited, Maylands Avenue, GB-HP27TG 

HEMEL, HEMPSTEAD, Storbritannia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Photographic, cinematographic and optical apparatus 
and instruments; loudspeakers; headphones; cameras, 
digital cameras; digital photo frames; camcorders; data 
processing equipment; apparatus and instruments for 
recording, transmission or reproduction of sound, 
images or visual signs; television and wireless 
receiving and reproducing apparatus; gaming 
headsets; keyboards; video recording and reproducing 
apparatus and instruments; blank video and audio 
tapes, compact discs, DVDs, discs and diskettes, 
tapes, videos and other media for the recordal of 
sound, images, software and information; satellite 
dishes; satellite navigation systems; 
telecommunications apparatus, joysticks; computer 
mouses; wrist rests; mouse mats; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; but not including computer 
games or computer games software. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1256617 
(210) Søknadsnr.: 201508892 
(151) Reg.dato: 2015.03.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.03.18 

(220) Inndato: 2015.07.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

IDT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Saab Bofors Dynamics Switzerland Ltd., 

Allmendstrasse 74, CH-3602 THUN, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for checking and teaching 
and instruments; data processing apparatus; 
computers in the field of war; computer peripheral 
devices in the field of war; data processing equipment 
in the field of war; computer programs; digital data 
carriers in the field of war; software; data processing 
programs for controlling vehicles, weapons and 
weapon systems; data processing programs for 
determining firing solutions for weapons and weapon 
systems; electric and electronic apparatus, particularly 
data processing apparatus for controlling vehicles, 
weapons and weapon systems; electric 
reconnaissance apparatus, particularly radars; electric 
and electronic apparatus, particularly data processing 
apparatus for determining firing solutions for weapons 
and weapon systems; driving simulators for land, air 
and nautical vehicles, particularly passenger cars, 
vehicles for the transport of goods, motor coaches, 
transport vehicles, trains, airplanes, helicopters, boats, 
military vehicles, police vehicles, fire fighting vehicles, 
rescue vehicles; simulators, particularly training 
simulators for vehicles and weapons; mobile 
simulators; stationary simulators; simulators with 
driving systems for moving the cabin of said simulators; 
electric and electronic control, communication, 
maneuvering, input, display, recording, sighting, 
observation, testing, measurement, surveillance and 
diagnosis apparatus, particularly for weapons, technical 
apparatus and equipment; electric and electronic 
apparatus, namely servers, in the field of war, 
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transformers in the field of war, sensors in the field of 
war, actuators in the field of war, effectors in the field of 
war, detectors in the field of war, transmitters and 
receivers in the field of war, video cameras, interface 
units; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, controlling, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus for the 
recording, transmission and reproduction of sounds, 
videos and data; apparatus and instruments for 
conducting in the field of war, switching in the field of 
war, transmitting in the field of war, storage in the field 
of war, control in the field of war, measuring in the field 
of war, and testing of electricity in the field of war; 
analysis devices, other than for medical use; antennas; 
lightning conductors; chemistry apparatus and 
instruments; electric display devices, particularly 
monitors and projection apparatus; diagnostic 
apparatus other than for medical use; electric sensors 
in the field of war; electric coils in the field of war; 
electric transformers in the field of war; downloadable 
electronic publications; radiotelephony sets; high-
frequency apparatus; cable ducts; material testing 
instruments and machines; electric measuring devices 
in the field of war; slope indicators; apparatus and 
instruments for physics; electric switches; electric 
switching apparatus in the field of war; transmitters of 
electronic signals in the field of war; solar collectors 
and solar modules for energy generation; probes for 
scientific use; voltage regulators for vehicles; electricity 
conduits; circuit closers in the field of war; electric 
monitoring apparatus; observation devices; binoculars; 
telescopes; directional compasses; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); 
instruments containing eyepieces; optical apparatus 
and instruments; projection apparatus; projection 
screens; periscopes; rescue (life-saving) apparatus and 
equipment; protective helmets; protective masks; 
luminous or mechanical signals; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals in the field 
of war; mirrors (optics); temperature indicators; 
thermometers not for medical use; surveying apparatus 
and instruments; sighting telescopes for firearms; parts 
and accessories of the aforesaid goods, as far as 
included in this class. 

  Klasse 13   Ammunition, combat weapon heads, projectiles and 
parts of combat weapon and projectile heads; weapon 
systems consisting of data processing, recognition and 
weapon components; weapon systems consisting of 
several weapons, at least one recognition unit and at 
least one data processing installation for analysis of 
data collected by the said recognition and weapon 
control device; artillery pieces; ballistic weapons; 
firearms; projectiles; gun carriages [artillery]; machine 
guns; mortars; ammunition for firearms; battle tanks; 
rocket launchers; firing platforms; firearm sights; self-
propelled weapons; sighting devices for artillery and 
firearms other than telescopic sights; parts and 
accessories of the aforesaid goods, as far as included 
in this class. 

  Klasse 37   Installation, maintenance, overhaul, retrofitting and 
repair of machines and their components; installation, 
maintenance, overhaul, retrofitting and repair of 
vehicles and vehicle components; installation, overhaul, 
maintenance, retrofitting and repair of weapons and 
weapon components; installation, maintenance, 
overhaul, retrofitting and repair of weapon systems and 
weapon system components; installation, maintenance, 
overhaul, retrofitting and repair of technical apparatus 
and equipment; computer hardware installation, 
maintenance and repair; repair information; installation, 
maintenance, overhaul and repair of data processing 
apparatus; installation, maintenance, overhaul and 
repair of simulators; retreading of tires; interference 
suppression in electrical apparatus; vehicle 
maintenance (servicing). 

 
  

 

(111) Reg.nr.: 1271440 
(210) Søknadsnr.: 201513475 
(151) Reg.dato: 2015.07.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.07.17 

(220) Inndato: 2015.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

GENESIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Hyundai Motor Company, 12 Heolleung-ro, KR-137-

938 SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Model cars; toy construction sets; rubber toys; 
inflatable thin rubber toys; inflatable toys; metallic toys; 
marionettes; menashi-daruma [bodhidharma dolls 
without pupils]; rattan toys; rattles (playthings); lever 
action toys; remote controlled apparatus for games 
[other than those adapted for use with television 
receivers]; mannequin dolls; mascot dolls; mobiles 
(toys); toy sets of carpenters' tools; wooden toys; 
stuffed toys; stuffed dolls and animals; building blocks 
(toys); soap bubbles (toys); puppets; clockwork toys; 
ride-on toy cars; children's toy tricycles, other than for 
transport; rocking horses for children; theatrical masks; 
toys; toy clocks and watches; musical toys; toy 
furniture; playing balls; detonating caps (toys); toy 
building structures; scooters (toys); toy xylophones; 
flying discs (toys); toy dolls; toy houses; toy 
glockenspiels; toy pianos; toy harmonicas; dolls; dolls' 
clothes; headgear for dolls; dolls' rooms; shoes for 
dolls; dolls' feeding bottles; clothes for dolls; dolls' 
houses; furniture for dolls' houses; dolls' beds; masks 
(playthings); teddy bears; air pistols (toys); toy pistols; 
slides (playthings); caps for pistols [toys]; traditionally 
dressed western dolls; paper toys; carnival masks; 
spinning tops (toys); plush toys; plastic toys; none of 
the aforementioned being model trains, model 
locomotives or accessories therefor. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1280391 
(210) Søknadsnr.: 201516420 
(151) Reg.dato: 2015.06.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.06.16 

(220) Inndato: 2015.12.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROYT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 YT Industries GmbH, Zweibrückenstr. 2, DE-91301 

FORCHHEIM, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Clothing (other than suspenders); footwear; headgear; 
jerseys; underwear; socks; slips; bathing trunks; 
bandanas [neckerchiefs]; sports shoes; gloves 
[clothing]; stockings; sweaters; bathing suits; hats; 
knitwear; jackets; water skiing suits; pullovers; t-shirts; 
pants; trousers; sweat-absorbent stockings; parkas; 
cycle wear, namely cycling underwear, cycling socks, 
cycling trousers, cycling shoes, cycling gloves, cycling 
shirts, cycling jackets. 
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(111) Reg.nr.: 1303644 
(210) Søknadsnr.: 201608404 
(151) Reg.dato: 2016.05.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.05.03 

(220) Inndato: 2016.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

CURASEPT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 CURADEN AG, Amlehnstrasse 22, CH-6010 KRIENS, 

Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Products for oral and dental (medical) hygiene, 
namely, dentifrices, mouthwashes, breath-freshening 
chewing gum for medical purposes, medical 
mouthwashes. 

  Klasse 11   Sterilizing apparatus. 
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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.: 179185 
(151) Reg.dato.: 1997.01.16 
(151) Int. reg. dato: 1997.01.16 
(180) Registreringen utløper: 2007.01.16 
(210) Søknadsnr: 19956389 
(220) Inndato: 1995.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 NORGES FOTBALLFORBUND, Ullevaal Stadion, 

0840 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 

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

  Klasse 18   Kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 236144 
(151) Reg.dato.: 2006.11.07 
(151) Int. reg. dato: 2006.11.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.07 
(210) Søknadsnr: 200411609 
(220) Inndato: 2004.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Royal Caribbean Cruises Ltd, 1050 Caribbean Way, 

US-FL 33132 MIAMI, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Cruiseskiptjenester i forbindelse med reiser; 
reisebyråtjenester; organisering, drift og fremskaffelse 
av cruise og turer; arrangering og bestillinga av cruise 
og turer; transport; ledsagelse av reisende.       

  Klasse 41   Underholdningstjenester; drift og ledelse av 
casinoeer, helseklubber, spillehaller, fremskaffelse av 
sportsfasiliteter; fremskaffelse av kinofasiliteter       

  Klasse 43   Fremskaffelse av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restaurant-, bar-, cafe- og 
snackbartjenester; cateringtjenester. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 236707 
(151) Reg.dato.: 2006.12.05 
(151) Int. reg. dato: 2006.12.05 
(180) Registreringen utløper: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr: 200605663 
(220) Inndato: 2006.05.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRINCE CASPIAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 CS Lewis PTE Ltd, 15 Beach Road #03-07, Beach 

Centre, SG-189677 SINGAPORE, Singapore 
(740) Fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

opptatt i andre klasser; juletrepynt. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273409 
(151) Reg.dato.: 2013.12.03 
(151) Int. reg. dato: 2013.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2023.08.07 
(210) Søknadsnr: 201309503 
(220) Inndato: 2013.08.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

SQUARESPACE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Squarespace Inc, 459 Broadway, Fifth floor, US-

NY0013 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar programvare for bruk på mobile enheter 
for å ta opp og dele informasjon ikke tilknyttet til 
betalingsbehandling; nedlastbar programvare for bruk 
på mobile enheter for å vise og dele fotografier; 
dataprogram [innregistrert på databærere] brukt til 
design, hosting og administrasjon av nettsteder. 

  Klasse 41   Elektroniske publiseringstjenester, nemlig, online 
publisering av tekster og grafiske verk av andre; 
tjenester for teknisk støtte, nemlig seminarer. 

  Klasse 42   Tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for å opprette og brukertilpasse 
nettsteder; ASP ("Application Service Provider"), nemlig
hosting, forvaltning, utvikling og vedlikehold av andres 
applikasjoner, programvare og nettsteder; tjenester for 
teknisk støtte, nemlig feilretting relatert til computer 
software problemer og nettstedproblemer for andre, 
online ressursveiledninger, og online 
komunikasjonsforum innen områdene dataprogramvare 
og nettsteder for andre; online-journaler, nemlig 
blogger med fokus på informasjon angående 
dataapplikasjoner og utvikling og design av nettsteder; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for design av et nettsteds infrastruktur og 
utseende; forvaltning av et nettsted for andre. 

  Klasse 45   Registrering og forvaltning av 
domenenavnregistreringer for andre. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 288911 
(151) Reg.dato.: 2016.09.21 
(151) Int. reg. dato: 2016.09.21 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.30 
(210) Søknadsnr: 201604242 
(220) Inndato: 2016.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

MCTI 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 MCT-Institutt Limited, Stron House, 100 Pall Mall, GB-

SW1Y5EA LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner; elektroniske publikasjoner 
relatert til helsestell og helsevesenet; elektroniske 
publikasjoner relatert til mental helse; elektroniske 
publikasjoner relatert til psykologi; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner relatert til helsestell og helsevesenet; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner relatert til 
mental helse; nedlastbare elektroniske publikasjoner 
relatert til psykologi;  dataprogrammer og software; 
dataprogrammer og software relatert til helsestell og 
helsevesenet; dataprogrammer og software relatert til 
mental helse; dataprogrammer og software relatert til 
psykologi; computer software applikasjoner; computer 
software applikasjoner relatert til helsestell og 
helsevesenet; computer software applikasjoner relatert 
til mental helse; computer software applikasjoner 
relatert til psykologi; nedlastbare computer software 
applikasjoner; nedlastbare computer software 
applikasjoner relatert til helsestell og helsevesenet; 
nedlastbare computer software applikasjoner relatert til 
mental helse; nedlastbare computer software 
applikasjoner relatert til psykologi; alt forannevnte 
relatert til tilveiebringelse av terapi for behandling av 
forstyrrelser i den mentale helse, og ingen av de 
forannevnte relatert til yrkestesting eller 
personlighetsfastsettelse, -testing eller -vurdering. 

  Klasse 16   Trykksaker; trykksaker relatert til helsestell og 
helsevesenet; trykksaker relatert til psykologi; 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater) relatert til 
helsestell og helsevesenet; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater) relatert til 
mental helse; instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater) relatert til psykologi; alt forannevnte 
relatert til tilveiebringelse av terapi for behandling av 
forstyrrelser i den mentale helse, og ingen av de 
forannevnte relatert til yrkestesting eller 
personlighetsfastsettelse, -testing eller -vurdering.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; utdannelsesvirksomhet 
relatert til helsestell og helsevesenet; 
utdannelsesvirksomhet relatert til mental helse; 
utdannelsesvirksomhet relatert til psykologi; 
tilveiebringelse av opplæring; tilveiebringelse av 
opplæring relatert til helsestell og helsevesenet; 
tilveiebringelse av opplæring relatert til mental helse; 
tilveiebringelse av opplæring relatert til psykologi; 
organisering og ledelse av konferanser; organisering 
og ledelse av konferanser relatert til helsestell og 
helsevesenet; organisering og ledelse av konferanser 
relatert til mental helse; organisering og ledelse av 
konferanser relatert til psykologi; organisering og 
ledelse av seminarer; organisering og ledelse av 
seminarer relatert til helsestell og helsevesenet; 
organisering og ledelse av seminarer relatert til mental 
helse; organisering og ledelse av seminarer relatert til 
psykologi; informasjon og rådgivning relatert til 
forannevnte tjenester; alt forannevnte relatert til 
tilveiebringelse av terapi for behandling av forstyrrelser 
i den mentale helse, og ingen av de forannevnte 
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relatert til yrkestesting eller personlighetsfastsettelse, -
testing eller -vurdering. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester; medisin- og helsepleietjenester; 
medisinske tjenester relatert til mental helse; 
psykologtjenester; psykologiske tester; psykologiske 
undersøkelser; psykologisk rådgivning; psykologisk 
pleie; psykologisk behandling; informasjon og 
rådgivning relatert til forannevnte tjenester; alt 
forannevnte relatert til tilveiebringelse av terapi for 
behandling av forstyrrelser i den mentale helse, og 
ingen av de forannevnte relatert til yrkestesting eller 
personlighetsfastsettelse, -testing eller -vurdering. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 71534 
(151) Reg.dato.: 1967.03.10 
(151) Int. reg. dato: 1967.03.10 
(180) Registreringen utløper: 1977.03.10 
(210) Søknadsnr: 90809 
(220) Inndato: 1966.10.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 General Electric Company, 1 River Road, US-

NY12345 SCHENECTADY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og 
fotografiske formål, herdemidler og kjemiske 
preparater; bindemidler til industrielle formål. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; fargestoffer, beisemidler, 
naturlige harpikser; bladmetaller og metallpulver for 
malere og dekoratører. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler til klesvask, midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning samt slipemidler. 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse, skinner og 
annet jerbanebygningsmateriale, ikke-elektriske kabler 
og metalltråd, metallrør. 

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for 
landkjøretøyer), turbiner, oppvaskmaskiner, 
vaskemaskiner, avfallsoppmalingsmaskiner, koblinger 
og drivremmer (ikke for landkjøretøyer). 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske 
(herunder radioutstyr), fotografiske, kinematografiske 
og optiske apparater og instrumenter samt apparater 
og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, 
livredning og undervisning, mynt- og jetongautomater, 
talemaskiner, televisjonsutstyr, båndopptakere, 
fonografer, radioutstyr, kalkuleringsmaskiner, 
computorer, omformere og deler derav, 
røntgenapparater (ikke for medisinsk bruk), 
ildslukningsmidler. 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter, røntgenapparater for 
medisinsk bruk og deler og tilbehør hertil. 

  Klasse 11   Apparater og utstyr til belysning, alle slags elektriske 

lyspærer, apparater og utstyr til oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon og 
vanntilførsel, så vel som sanitære apparater og utstyr. 

  Klasse 12   Kjøretøyer, befordringsmidler, apparater og motorer 
for befordringsmidler til bruk på land, i luften eller på 
vannet, koblinger og drivremmer for landkjøretøyer. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer, edle stener; ur og 
andre kronometriske instrumenter. 

  Klasse 17   Guttaperka, gummi, balata og erstatningsstoffer samt 
varer fremstilt av disse materialer for så vidt de inngår i 
kl. 17; tetnings-, paknings- og isolasjonsmaterialer; 
asbest, glimmer og varer herav, ikke-metalliske 
rørslanger, plast i form av plater, blokker, stenger og 
rør for industriell bruk. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer, (ikke av metall), kunstig stein, 
artikler for utsmykning og fasadeutsmykning fremstilt av 
plast for bygninger. 

  Klasse 28   Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, 
juletrepynt. 

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

  Klasse 36   Forsikringsvirsomhet; finansiell virksomhet, monetær 
virksomhet, forretninger med fast eiendom. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, 
installasjonsvirksomhet. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 

underholdinigsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

  Klasse 42   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig 
innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling, 
skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og 
landbrukstjenester; juridiske tjenester, vitenskapelig og 
industriell forskning, EDB-programmering, tjenester 
som ikke inngår i andre klasser. 
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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.: 95882 
(151) Reg.Dato.: 1976.02.05 
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Oppheving av varemerkeregistrering 
 
Varemerkeregistrering nr. 280760, ordmerket 
POCKET, er blitt opphevet iht varemerkeloven § 30.
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Merker som ikke er fornyet 
 
 

(111) Reg.nr.: 124630 
 

 
(111) Reg.nr.: 124648 
 

 
(111) Reg.nr.: 124657 
 

 
(111) Reg.nr.: 124661 
 

 
(111) Reg.nr.: 124677 
 

 
(111) Reg.nr.: 124682 
 

 
(111) Reg.nr.: 124687 
 

 
(111) Reg.nr.: 124694 
 

 
(111) Reg.nr.: 124697 
 

 
(111) Reg.nr.: 124698 
 

 
(111) Reg.nr.: 124707 
 

 
(111) Reg.nr.: 124714 
 

 
(111) Reg.nr.: 124723 
 

 
(111) Reg.nr.: 124743 
 

 
(111) Reg.nr.: 124761 
 

 
(111) Reg.nr.: 124795 
 

 
(111) Reg.nr.: 124800 
 

 
(111) Reg.nr.: 124811 
 

 
(111) Reg.nr.: 124812 
 

 
(111) Reg.nr.: 124818 
 

 
(111) Reg.nr.: 124820 
 

 

(111) Reg.nr.: 124838 
 

 
(111) Reg.nr.: 124845 
 

 
(111) Reg.nr.: 124851 
 

 
(111) Reg.nr.: 124853 
 

 
(111) Reg.nr.: 124896 
 

 
(111) Reg.nr.: 124905 
 

 
(111) Reg.nr.: 124918 
 

 
(111) Reg.nr.: 124934 
 

 
(111) Reg.nr.: 124945 
 

 
(111) Reg.nr.: 124946 
 

 
(111) Reg.nr.: 124947 
 

 
(111) Reg.nr.: 124961 
 

 
(111) Reg.nr.: 124988 
 

 
(111) Reg.nr.: 125015 
 

 
(111) Reg.nr.: 125018 
 

 
(111) Reg.nr.: 125039 
 

 
(111) Reg.nr.: 125057 
 

 
(111) Reg.nr.: 125059 
 

 
(111) Reg.nr.: 125060 
 

 
(111) Reg.nr.: 125065 
 

 
(111) Reg.nr.: 125083 
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(111) Reg.nr.: 171782 
 

 
(111) Reg.nr.: 171783 
 

 
(111) Reg.nr.: 171788 
 

 
(111) Reg.nr.: 171791 
 

 
(111) Reg.nr.: 171795 
 

 
(111) Reg.nr.: 171800 
 

 
(111) Reg.nr.: 171801 
 

 
(111) Reg.nr.: 171802 
 

 
(111) Reg.nr.: 171807 
 

 
(111) Reg.nr.: 171809 
 

 
(111) Reg.nr.: 171818 
 

 
(111) Reg.nr.: 171822 
 

 
(111) Reg.nr.: 171831 
 

 
(111) Reg.nr.: 171837 
 

 
(111) Reg.nr.: 171845 
 

 
(111) Reg.nr.: 171855 
 

 
(111) Reg.nr.: 171864 
 

 
(111) Reg.nr.: 171866 
 

 
(111) Reg.nr.: 171869 
 

 
(111) Reg.nr.: 171876 
 

 
(111) Reg.nr.: 171877 
 

 
(111) Reg.nr.: 171885 
 

 

(111) Reg.nr.: 171892 
 

 
(111) Reg.nr.: 171910 
 

 
(111) Reg.nr.: 171912 
 

 
(111) Reg.nr.: 171914 
 

 
(111) Reg.nr.: 171915 
 

 
(111) Reg.nr.: 171917 
 

 
(111) Reg.nr.: 171919 
 

 
(111) Reg.nr.: 171922 
 

 
(111) Reg.nr.: 171923 
 

 
(111) Reg.nr.: 171924 
 

 
(111) Reg.nr.: 171928 
 

 
(111) Reg.nr.: 171933 
 

 
(111) Reg.nr.: 171937 
 

 
(111) Reg.nr.: 171950 
 

 
(111) Reg.nr.: 171952 
 

 
(111) Reg.nr.: 171965 
 

 
(111) Reg.nr.: 171971 
 

 
(111) Reg.nr.: 171976 
 

 
(111) Reg.nr.: 171987 
 

 
(111) Reg.nr.: 171989 
 

 
(111) Reg.nr.: 172012 
 

 
(111) Reg.nr.: 172013 
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(111) Reg.nr.: 172016 
 

 
(111) Reg.nr.: 172021 
 

 
(111) Reg.nr.: 172026 
 

 
(111) Reg.nr.: 172033 
 

 
(111) Reg.nr.: 172054 
 

 
(111) Reg.nr.: 172055 
 

 
(111) Reg.nr.: 172070 
 

 
(111) Reg.nr.: 172073 
 

 
(111) Reg.nr.: 172077 
 

 
(111) Reg.nr.: 172080 
 

 
(111) Reg.nr.: 172082 
 

 
(111) Reg.nr.: 172086 
 

 
(111) Reg.nr.: 172092 
 

 
(111) Reg.nr.: 172098 
 

 
(111) Reg.nr.: 172102 
 

 
(111) Reg.nr.: 172104 
 

 
(111) Reg.nr.: 172108 
 

 
(111) Reg.nr.: 172115 
 

 
(111) Reg.nr.: 172121 
 

 
(111) Reg.nr.: 172125 
 

 
(111) Reg.nr.: 172130 
 

 
(111) Reg.nr.: 172134 
 

 

(111) Reg.nr.: 172148 
 

 
(111) Reg.nr.: 172151 
 

 
(111) Reg.nr.: 172152 
 

 
(111) Reg.nr.: 172162 
 

 
(111) Reg.nr.: 172164 
 

 
(111) Reg.nr.: 172166 
 

 
(111) Reg.nr.: 172167 
 

 
(111) Reg.nr.: 172169 
 

 
(111) Reg.nr.: 172170 
 

 
(111) Reg.nr.: 172174 
 

 
(111) Reg.nr.: 172181 
 

 
(111) Reg.nr.: 172193 
 

 
(111) Reg.nr.: 172194 
 

 
(111) Reg.nr.: 172201 
 

 
(111) Reg.nr.: 172209 
 

 
(111) Reg.nr.: 172218 
 

 
(111) Reg.nr.: 172228 
 

 
(111) Reg.nr.: 172231 
 

 
(111) Reg.nr.: 172232 
 

 
(111) Reg.nr.: 172233 
 

 
(111) Reg.nr.: 172240 
 

 
(111) Reg.nr.: 172243 
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(111) Reg.nr.: 172254 
 

 
(111) Reg.nr.: 172260 
 

 
(111) Reg.nr.: 172262 
 

 
(111) Reg.nr.: 172263 
 

 
(111) Reg.nr.: 172270 
 

 
(111) Reg.nr.: 172278 
 

 
(111) Reg.nr.: 172281 
 

 
(111) Reg.nr.: 172290 
 

 
(111) Reg.nr.: 172295 
 

 
(111) Reg.nr.: 172296 
 

 
(111) Reg.nr.: 172297 
 

 
(111) Reg.nr.: 172301 
 

 
(111) Reg.nr.: 172305 
 

 
(111) Reg.nr.: 172312 
 

 
(111) Reg.nr.: 172313 
 

 
(111) Reg.nr.: 172317 
 

 
(111) Reg.nr.: 172339 
 

 
(111) Reg.nr.: 172341 
 

 
(111) Reg.nr.: 172344 
 

 
(111) Reg.nr.: 172345 
 

 
(111) Reg.nr.: 172346 
 

 
(111) Reg.nr.: 172354 
 

 

(111) Reg.nr.: 172356 
 

 
(111) Reg.nr.: 172357 
 

 
(111) Reg.nr.: 172358 
 

 
(111) Reg.nr.: 172367 
 

 
(111) Reg.nr.: 172368 
 

 
(111) Reg.nr.: 172371 
 

 
(111) Reg.nr.: 172373 
 

 
(111) Reg.nr.: 172383 
 

 
(111) Reg.nr.: 172393 
 

 
(111) Reg.nr.: 172394 
 

 
(111) Reg.nr.: 172407 
 

 
(111) Reg.nr.: 172411 
 

 
(111) Reg.nr.: 172419 
 

 
(111) Reg.nr.: 172421 
 

 
(111) Reg.nr.: 172424 
 

 
(111) Reg.nr.: 172426 
 

 
(111) Reg.nr.: 172427 
 

 
(111) Reg.nr.: 172430 
 

 
(111) Reg.nr.: 172431 
 

 
(111) Reg.nr.: 172435 
 

 
(111) Reg.nr.: 172461 
 

 
(111) Reg.nr.: 172468 
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(111) Reg.nr.: 172477 
 

 
(111) Reg.nr.: 172478 
 

 
(111) Reg.nr.: 172490 
 

 
(111) Reg.nr.: 172501 
 

 
(111) Reg.nr.: 172509 
 

 
(111) Reg.nr.: 172512 
 

 
(111) Reg.nr.: 172520 
 

 
(111) Reg.nr.: 172538 
 

 
(111) Reg.nr.: 172545 
 

 
(111) Reg.nr.: 172563 
 

 
(111) Reg.nr.: 172566 
 

 
(111) Reg.nr.: 172577 
 

 
(111) Reg.nr.: 172583 
 

 
(111) Reg.nr.: 172584 
 

 
(111) Reg.nr.: 172590 
 

 
(111) Reg.nr.: 172592 
 

 
(111) Reg.nr.: 172611 
 

 
(111) Reg.nr.: 172614 
 

 
(111) Reg.nr.: 172616 
 

 
(111) Reg.nr.: 172619 
 

 
(111) Reg.nr.: 172622 
 

 
(111) Reg.nr.: 172627 
 

 

(111) Reg.nr.: 172628 
 

 
(111) Reg.nr.: 172630 
 

 
(111) Reg.nr.: 172633 
 

 
(111) Reg.nr.: 172634 
 

 
(111) Reg.nr.: 172643 
 

 
(111) Reg.nr.: 172647 
 

 
(111) Reg.nr.: 172653 
 

 
(111) Reg.nr.: 172657 
 

 
(111) Reg.nr.: 172671 
 

 
(111) Reg.nr.: 172672 
 

 
(111) Reg.nr.: 172682 
 

 
(111) Reg.nr.: 172683 
 

 
(111) Reg.nr.: 172690 
 

 
(111) Reg.nr.: 231735 
 

 
(111) Reg.nr.: 231736 
 

 
(111) Reg.nr.: 231737 
 

 
(111) Reg.nr.: 231738 
 

 
(111) Reg.nr.: 231739 
 

 
(111) Reg.nr.: 231740 
 

 
(111) Reg.nr.: 231742 
 

 
(111) Reg.nr.: 231745 
 

 
(111) Reg.nr.: 231746 
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(111) Reg.nr.: 231748 
 

 
(111) Reg.nr.: 231749 
 

 
(111) Reg.nr.: 231750 
 

 
(111) Reg.nr.: 231753 
 

 
(111) Reg.nr.: 231760 
 

 
(111) Reg.nr.: 231763 
 

 
(111) Reg.nr.: 231764 
 

 
(111) Reg.nr.: 231765 
 

 
(111) Reg.nr.: 231767 
 

 
(111) Reg.nr.: 231769 
 

 
(111) Reg.nr.: 231772 
 

 
(111) Reg.nr.: 231773 
 

 
(111) Reg.nr.: 231775 
 

 
(111) Reg.nr.: 231776 
 

 
(111) Reg.nr.: 231777 
 

 
(111) Reg.nr.: 231778 
 

 
(111) Reg.nr.: 231779 
 

 
(111) Reg.nr.: 231781 
 

 
(111) Reg.nr.: 231782 
 

 
(111) Reg.nr.: 231786 
 

 
(111) Reg.nr.: 231787 
 

 
(111) Reg.nr.: 231790 
 

 

(111) Reg.nr.: 231793 
 

 
(111) Reg.nr.: 231794 
 

 
(111) Reg.nr.: 231795 
 

 
(111) Reg.nr.: 231797 
 

 
(111) Reg.nr.: 231800 
 

 
(111) Reg.nr.: 231803 
 

 
(111) Reg.nr.: 231808 
 

 
(111) Reg.nr.: 231810 
 

 
(111) Reg.nr.: 231811 
 

 
(111) Reg.nr.: 231813 
 

 
(111) Reg.nr.: 231814 
 

 
(111) Reg.nr.: 231821 
 

 
(111) Reg.nr.: 231825 
 

 
(111) Reg.nr.: 231826 
 

 
(111) Reg.nr.: 231829 
 

 
(111) Reg.nr.: 231831 
 

 
(111) Reg.nr.: 231833 
 

 
(111) Reg.nr.: 231836 
 

 
(111) Reg.nr.: 231837 
 

 
(111) Reg.nr.: 231846 
 

 
(111) Reg.nr.: 231850 
 

 
(111) Reg.nr.: 231851 
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(111) Reg.nr.: 231854 
 

 
(111) Reg.nr.: 231855 
 

 
(111) Reg.nr.: 231857 
 

 
(111) Reg.nr.: 231858 
 

 
(111) Reg.nr.: 231859 
 

 
(111) Reg.nr.: 231860 
 

 
(111) Reg.nr.: 231867 
 

 
(111) Reg.nr.: 231868 
 

 
(111) Reg.nr.: 231869 
 

 
(111) Reg.nr.: 231871 
 

 
(111) Reg.nr.: 231872 
 

 
(111) Reg.nr.: 231873 
 

 
(111) Reg.nr.: 231878 
 

 
(111) Reg.nr.: 231880 
 

 
(111) Reg.nr.: 231881 
 

 
(111) Reg.nr.: 231882 
 

 
(111) Reg.nr.: 231883 
 

 
(111) Reg.nr.: 231885 
 

 
(111) Reg.nr.: 231887 
 

 
(111) Reg.nr.: 231888 
 

 
(111) Reg.nr.: 231890 
 

 
(111) Reg.nr.: 231896 
 

 

(111) Reg.nr.: 231897 
 

 
(111) Reg.nr.: 231898 
 

 
(111) Reg.nr.: 231902 
 

 
(111) Reg.nr.: 231904 
 

 
(111) Reg.nr.: 231905 
 

 
(111) Reg.nr.: 231907 
 

 
(111) Reg.nr.: 231909 
 

 
(111) Reg.nr.: 231910 
 

 
(111) Reg.nr.: 231914 
 

 
(111) Reg.nr.: 231915 
 

 
(111) Reg.nr.: 231917 
 

 
(111) Reg.nr.: 231919 
 

 
(111) Reg.nr.: 231920 
 

 
(111) Reg.nr.: 231921 
 

 
(111) Reg.nr.: 231922 
 

 
(111) Reg.nr.: 231925 
 

 
(111) Reg.nr.: 231927 
 

 
(111) Reg.nr.: 231929 
 

 
(111) Reg.nr.: 231930 
 

 
(111) Reg.nr.: 231931 
 

 
(111) Reg.nr.: 231934 
 

 
(111) Reg.nr.: 231936 
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(111) Reg.nr.: 231937 
 

 
(111) Reg.nr.: 231939 
 

 
(111) Reg.nr.: 231941 
 

 
(111) Reg.nr.: 231943 
 

 
(111) Reg.nr.: 231944 
 

 
(111) Reg.nr.: 231945 
 

 
(111) Reg.nr.: 231952 
 

 
(111) Reg.nr.: 231961 
 

 
(111) Reg.nr.: 231963 
 

 
(111) Reg.nr.: 231967 
 

 
(111) Reg.nr.: 231970 
 

 
(111) Reg.nr.: 231971 
 

 
(111) Reg.nr.: 231974 
 

 
(111) Reg.nr.: 231977 
 

 
(111) Reg.nr.: 231979 
 

 
(111) Reg.nr.: 231982 
 

 
(111) Reg.nr.: 231983 
 

 
(111) Reg.nr.: 231986 
 

 
(111) Reg.nr.: 231987 
 

 
(111) Reg.nr.: 231990 
 

 
(111) Reg.nr.: 231991 
 

 
(111) Reg.nr.: 231992 
 

 

(111) Reg.nr.: 231993 
 

 
(111) Reg.nr.: 231994 
 

 
(111) Reg.nr.: 231995 
 

 
(111) Reg.nr.: 231999 
 

 
(111) Reg.nr.: 232001 
 

 
(111) Reg.nr.: 232002 
 

 
(111) Reg.nr.: 232003 
 

 
(111) Reg.nr.: 232005 
 

 
(111) Reg.nr.: 232010 
 

 
(111) Reg.nr.: 232011 
 

 
(111) Reg.nr.: 232012 
 

 
(111) Reg.nr.: 232013 
 

 
(111) Reg.nr.: 232014 
 

 
(111) Reg.nr.: 232017 
 

 
(111) Reg.nr.: 232018 
 

 
(111) Reg.nr.: 232019 
 

 
(111) Reg.nr.: 232020 
 

 
(111) Reg.nr.: 232021 
 

 
(111) Reg.nr.: 232022 
 

 
(111) Reg.nr.: 232024 
 

 
(111) Reg.nr.: 232025 
 

 
(111) Reg.nr.: 232026 
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(111) Reg.nr.: 232030 
 

 
(111) Reg.nr.: 232032 
 

 
(111) Reg.nr.: 232034 
 

 
(111) Reg.nr.: 232038 
 

 
(111) Reg.nr.: 232039 
 

 
(111) Reg.nr.: 232040 
 

 
(111) Reg.nr.: 232041 
 

 
(111) Reg.nr.: 232044 
 

 
(111) Reg.nr.: 232045 
 

 
(111) Reg.nr.: 232048 
 

 
(111) Reg.nr.: 232049 
 

 
(111) Reg.nr.: 232051 
 

 
(111) Reg.nr.: 232054 
 

 
(111) Reg.nr.: 232055 
 

 
(111) Reg.nr.: 232057 
 

 
(111) Reg.nr.: 232059 
 

 
(111) Reg.nr.: 232060 
 

 
(111) Reg.nr.: 232061 
 

 
(111) Reg.nr.: 232062 
 

 
(111) Reg.nr.: 232063 
 

 
(111) Reg.nr.: 232064 
 

 
(111) Reg.nr.: 232065 
 

 

(111) Reg.nr.: 232066 
 

 
(111) Reg.nr.: 232067 
 

 
(111) Reg.nr.: 232068 
 

 
(111) Reg.nr.: 232069 
 

 
(111) Reg.nr.: 232070 
 

 
(111) Reg.nr.: 232071 
 

 
(111) Reg.nr.: 232072 
 

 
(111) Reg.nr.: 232073 
 

 
(111) Reg.nr.: 232077 
 

 
(111) Reg.nr.: 232080 
 

 
(111) Reg.nr.: 232081 
 

 
(111) Reg.nr.: 232082 
 

 
(111) Reg.nr.: 232083 
 

 
(111) Reg.nr.: 232084 
 

 
(111) Reg.nr.: 232086 
 

 
(111) Reg.nr.: 232087 
 

 
(111) Reg.nr.: 232088 
 

 
(111) Reg.nr.: 232090 
 

 
(111) Reg.nr.: 232091 
 

 
(111) Reg.nr.: 232092 
 

 
(111) Reg.nr.: 232096 
 

 
(111) Reg.nr.: 232099 
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(111) Reg.nr.: 232102 
 

 
(111) Reg.nr.: 232103 
 

 
(111) Reg.nr.: 232105 
 

 
(111) Reg.nr.: 232106 
 

 
(111) Reg.nr.: 232108 
 

 
(111) Reg.nr.: 232109 
 

 
(111) Reg.nr.: 232111 
 

 
(111) Reg.nr.: 232113 
 

 
(111) Reg.nr.: 232115 
 

 
(111) Reg.nr.: 232116 
 

 
(111) Reg.nr.: 232117 
 

 
(111) Reg.nr.: 232119 
 

 
(111) Reg.nr.: 232122 
 

 
(111) Reg.nr.: 232123 
 

 
(111) Reg.nr.: 232124 
 

 
(111) Reg.nr.: 232126 
 

 
(111) Reg.nr.: 232128 
 

 
(111) Reg.nr.: 232132 
 

 
(111) Reg.nr.: 232134 
 

 
(111) Reg.nr.: 232138 
 

 
(111) Reg.nr.: 232139 
 

 
(111) Reg.nr.: 232141 
 

 

(111) Reg.nr.: 232146 
 

 
(111) Reg.nr.: 232147 
 

 
(111) Reg.nr.: 232148 
 

 
(111) Reg.nr.: 232151 
 

 
(111) Reg.nr.: 232155 
 

 
(111) Reg.nr.: 232156 
 

 
(111) Reg.nr.: 232158 
 

 
(111) Reg.nr.: 232161 
 

 
(111) Reg.nr.: 232162 
 

 
(111) Reg.nr.: 232163 
 

 
(111) Reg.nr.: 232164 
 

 
(111) Reg.nr.: 232166 
 

 
(111) Reg.nr.: 232167 
 

 
(111) Reg.nr.: 232169 
 

 
(111) Reg.nr.: 232170 
 

 
(111) Reg.nr.: 232173 
 

 
(111) Reg.nr.: 232174 
 

 
(111) Reg.nr.: 232176 
 

 
(111) Reg.nr.: 232177 
 

 
(111) Reg.nr.: 232178 
 

 
(111) Reg.nr.: 232181 
 

 
(111) Reg.nr.: 232182 
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(111) Reg.nr.: 232183 
 

 
(111) Reg.nr.: 232184 
 

 
(111) Reg.nr.: 232189 
 

 
(111) Reg.nr.: 232190 
 

 
(111) Reg.nr.: 232191 
 

 
(111) Reg.nr.: 232193 
 

 
(111) Reg.nr.: 232194 
 

 
(111) Reg.nr.: 232195 
 

 
(111) Reg.nr.: 232196 
 

 
(111) Reg.nr.: 232197 
 

 
(111) Reg.nr.: 232199 
 

 
(111) Reg.nr.: 232200 
 

 
(111) Reg.nr.: 232201 
 

 
(111) Reg.nr.: 232202 
 

 
(111) Reg.nr.: 232203 
 

 
(111) Reg.nr.: 232205 
 

 
(111) Reg.nr.: 232207 
 

 
(111) Reg.nr.: 232208 
 

 
(111) Reg.nr.: 232209 
 

 
(111) Reg.nr.: 232214 
 

 
(111) Reg.nr.: 232216 
 

 
(111) Reg.nr.: 232217 
 

 

(111) Reg.nr.: 232218 
 

 
(111) Reg.nr.: 232220 
 

 
(111) Reg.nr.: 232224 
 

 
(111) Reg.nr.: 232225 
 

 
(111) Reg.nr.: 232226 
 

 
(111) Reg.nr.: 232230 
 

 
(111) Reg.nr.: 232232 
 

 
(111) Reg.nr.: 232233 
 

 
(111) Reg.nr.: 232234 
 

 
(111) Reg.nr.: 232235 
 

 
(111) Reg.nr.: 232238 
 

 
(111) Reg.nr.: 232239 
 

 
(111) Reg.nr.: 232241 
 

 
(111) Reg.nr.: 232243 
 

 
(111) Reg.nr.: 232245 
 

 
(111) Reg.nr.: 232246 
 

 
(111) Reg.nr.: 232251 
 

 
(111) Reg.nr.: 232257 
 

 
(111) Reg.nr.: 232261 
 

 
(111) Reg.nr.: 232264 
 

 
(111) Reg.nr.: 232265 
 

 
(111) Reg.nr.: 232267 
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(111) Reg.nr.: 232268 
 

 
(111) Reg.nr.: 232269 
 

 
(111) Reg.nr.: 232272 
 

 
(111) Reg.nr.: 232275 
 

 
(111) Reg.nr.: 232484 
 

 
(111) Reg.nr.: 24017 
 

 
(111) Reg.nr.: 24133 
 

 
(111) Reg.nr.: 33493 
 

 
(111) Reg.nr.: 33528 
 

 
(111) Reg.nr.: 33557 
 

 
(111) Reg.nr.: 33686 
 

 
(111) Reg.nr.: 34850 
 

 
(111) Reg.nr.: 35053 
 

 
(111) Reg.nr.: 35776 
 

 
(111) Reg.nr.: 47919 
 

 
(111) Reg.nr.: 48114 
 

 
(111) Reg.nr.: 48248 
 

 
(111) Reg.nr.: 48373 
 

 
(111) Reg.nr.: 48867 
 

 
(111) Reg.nr.: 520606 
 

 
(111) Reg.nr.: 68625 
 

 
(111) Reg.nr.: 68639 
 

 

(111) Reg.nr.: 68663 
 

 
(111) Reg.nr.: 68690 
 

 
(111) Reg.nr.: 68717 
 

 
(111) Reg.nr.: 68734 
 

 
(111) Reg.nr.: 68755 
 

 
(111) Reg.nr.: 68759 
 

 
(111) Reg.nr.: 68767 
 

 
(111) Reg.nr.: 68818 
 

 
(111) Reg.nr.: 68826 
 

 
(111) Reg.nr.: 68835 
 

 
(111) Reg.nr.: 68836 
 

 
(111) Reg.nr.: 68839 
 

 
(111) Reg.nr.: 68911 
 

 
(111) Reg.nr.: 68927 
 

 
(111) Reg.nr.: 69015 
 

 
(111) Reg.nr.: 96183 
 

 
(111) Reg.nr.: 96217 
 

 
(111) Reg.nr.: 96239 
 

 
(111) Reg.nr.: 96271 
 

 
(111) Reg.nr.: 96296 
 

 
(111) Reg.nr.: 96313 
 

 
(111) Reg.nr.: 96318 
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(111) Reg.nr.: 96357 
 

 
(111) Reg.nr.: 96374 
 

 
(111) Reg.nr.: 96376 
 

 
(111) Reg.nr.: 96380 
 

 
(111) Reg.nr.: 96474 
 

 
(111) Reg.nr.: 97197 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 103922 
(210) Søknadsnr.: 19781786 
(730) Innehaver: 
 Siemens Healthcare GmbH, Henkestrasse 127, DE-

91052 ERLANGEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 

0130, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 105281 
(210) Søknadsnr.: 19790990 
(730) Innehaver: 
 Siemens Healthcare GmbH, Henkestrasse 127, DE-

91052 ERLANGEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 

0130, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 112074 
(210) Søknadsnr.: 19780183 
(730) Innehaver: 
 Delphi  Packard España, S.L.U., Poligono Industrial 

Landaben, Calle A, ES-31012 PAMPLONA, NAVARRA, 
Spania 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 112602 
(210) Søknadsnr.: 19812343 
(730) Innehaver: 
 Siemens Healthcare GmbH, Henkestrasse 127, DE-

91052 ERLANGEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 

0130, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 119747 
(210) Søknadsnr.: 19832483 
(730) Innehaver: 
 Siemens Healthcare GmbH, Henkestrasse 127, DE-

91052 ERLANGEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 128484 
(210) Søknadsnr.: 19853302 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 136093 
(210) Søknadsnr.: 19843564 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143028 
(210) Søknadsnr.: 19885589 
(730) Innehaver: 
 Alpha Assembly Solutions Inc., 300 Atrium Drive, 3rd 

Floor, US-NJ08873 SOMERSET, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143743 
(210) Søknadsnr.: 19885588 
(730) Innehaver: 
 Alpha Assembly Solutions Inc., 300 Atrium Drive, 3rd 

Floor, US-NJ08873 SOMERSET, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 146370 
(210) Søknadsnr.: 19900246 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
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(111) Reg.nr.: 165298 
(210) Søknadsnr.: 19924157 
(730) Innehaver: 
 Alpha Assembly Solutions Inc., 300 Atrium Drive, 3rd 

Floor, US-NJ08873 SOMERSET, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 168174 
(210) Søknadsnr.: 19922493 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170006 
(210) Søknadsnr.: 19942459 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 176575 
(210) Søknadsnr.: 19933637 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 177830 
(210) Søknadsnr.: 19955484 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 178043 
(210) Søknadsnr.: 19956215 
(730) Innehaver: 
 BERLONI GROUP S.R.L., Via Giuseppe Bartolucci 3, IT-

61122 PESARO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 178407 
(210) Søknadsnr.: 19940499 
(730) Innehaver: 
 Sterling Software Inc, 520 Madison Avenue, US-NY10022 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179185 
(210) Søknadsnr.: 19956389 
(730) Innehaver: 
 NORGES FOTBALLFORBUND, Ullevaal Stadion, 0840 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 185886 
(210) Søknadsnr.: 19967247 
(730) Innehaver: 
 Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 162 Avenue Jean Jaurès, 

FR-69007 LYON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187440 
(210) Søknadsnr.: 19971123 
(730) Innehaver: 
 Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 162 Avenue Jean Jaurès, 

FR-69007 LYON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190516 
(210) Søknadsnr.: 19979542 
(730) Innehaver: 
 BB Holding B.V., Koningin Wilhelminaplein 1, NL-1062HG 

AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Chiever B.V., Barbara Strozzilaan 201, NL-1083HN 

AMSTERDAM, Nederland 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208397 
(210) Søknadsnr.: 200010782 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
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(111) Reg.nr.: 210373 
(210) Søknadsnr.: 200100559 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 233546 
(210) Søknadsnr.: 200512981 
(730) Innehaver: 
 Westfield Outdoors GmbH, Moselstrasse 19, DE-41464 

NEUSS, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234405 
(210) Søknadsnr.: 200507651 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234749 
(210) Søknadsnr.: 200600667 
(730) Innehaver: 
 Ellen Mette Wahlberg, Øvre Myssa, 4380 HAUGE I 

DALANE, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236505 
(210) Søknadsnr.: 200606568 
(730) Innehaver: 
 Norbit Group AS, Stiklestadveien 1, 7041 TRONDHEIM, 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236511 
(210) Søknadsnr.: 200600454 
(730) Innehaver: 
 Banco Santander SA, Paseo de Pereda, 9-12, ES-39004 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236512 
(210) Søknadsnr.: 200600455 
(730) Innehaver: 
 Banco Santander SA, Paseo de Pereda, 9-12, ES-39004 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236569 
(210) Søknadsnr.: 200606205 
(730) Innehaver: 
 CFA Institute, 915 East High Street, US-VA22902 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 240562 
(210) Søknadsnr.: 200605362 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 240936 
(210) Søknadsnr.: 200608184 
(730) Innehaver: 
 SOCIETE DU TOUR DE FRANCE, 253 Quai de la 

Bataille de Stalingrad, FR-92130 ISSY LES 
MOULINEAUX, Frankrike 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 242531 
(210) Søknadsnr.: 200707274 
(730) Innehaver: 
 SlingMax, Inc, 205 Bridgewater Road, US-PA19014 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243119 
(210) Søknadsnr.: 200711130 
(730) Innehaver: 
 Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 162 Avenue Jean Jaurès, 

FR-69007 LYON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
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(111) Reg.nr.: 274626 
(210) Søknadsnr.: 201313784 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279196 
(210) Søknadsnr.: 201410752 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279276 
(210) Søknadsnr.: 201410754 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282207 
(210) Søknadsnr.: 201503514 
(730) Innehaver: 
 Adtraction Marketing AS, Vestliveien 16, 1344 HASLUM, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285069 
(210) Søknadsnr.: 201511657 
(730) Innehaver: 
 North West Solutions AS, Sørlia 14B, 6520 FREI, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286771 
(210) Søknadsnr.: 201514762 
(730) Innehaver: 
 ATKI AS, Kobbervikdalen 108, 3036 DRAMMEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288775 
(210) Søknadsnr.: 201605540 
(730) Innehaver: 
 Alpha Assembly Solutions Inc., 300 Atrium Drive, 3rd 

Floor, US-NJ08873 SOMERSET, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 34955 
(210) Søknadsnr.: 41333 
(730) Innehaver: 
 Exide Technologies AB, Bultgatan 40A, SE-44240 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 82509 
(210) Søknadsnr.: 105451 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope Place 

SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 127266 
(210) Søknadsnr.: 19832313 
(730) Innehaver: 
 AKG Acoustics GmbH, Lembockgasse 21-25, AT-1230 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 146370 
(210) Søknadsnr.: 19900246 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope 

Place SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 170006 
(210) Søknadsnr.: 19942459 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope 

Place SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 182201 
(210) Søknadsnr.: 19963466 
(730) Innehaver: 
 Bibendum AS, Postboks 476 Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, SE-10139 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 185886 
(210) Søknadsnr.: 19967247 
(730) Innehaver: 
 Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 162 Avenue Jean Jaurès, 

FR-69007 LYON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187440 
(210) Søknadsnr.: 19971123 
(730) Innehaver: 
 Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 162 Avenue Jean Jaurès, 

FR-69007 LYON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 206719 
(210) Søknadsnr.: 200009398 
(730) Innehaver: 
 Fedem Technology AS, v/Leiv Låte, Prinsensgate 32, 

7011 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 233670 
(210) Søknadsnr.: 200513307 
(730) Innehaver: 
 Norma AS, Nils Hansens vei 7, 0667 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 23960 
(210) Søknadsnr.: 28243 
(730) Innehaver: 
 Norma AS, Nils Hansens vei 7, 0667 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243119 
(210) Søknadsnr.: 200711130 
(730) Innehaver: 
 Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 162 Avenue Jean Jaurès, 

FR-69007 LYON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.14 
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(111) Reg.nr.: 258500 
(210) Søknadsnr.: 201008659 
(730) Innehaver: 
 Bibendum AS, Postboks 476 Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, SE-10139 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258502 
(210) Søknadsnr.: 201008896 
(730) Innehaver: 
 Bibendum AS, Postboks 476 Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, SE-10139 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261360 
(210) Søknadsnr.: 201103498 
(730) Innehaver: 
 Fedem Technology AS, v/Leiv Låte, Prinsensgate 32, 

7011 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261363 
(210) Søknadsnr.: 201103499 
(730) Innehaver: 
 Fedem Technology AS, v/Leiv Låte, Prinsensgate 32, 

7011 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261521 
(210) Søknadsnr.: 201103500 
(730) Innehaver: 
 Fedem Technology AS, v/Leiv Låte, Prinsensgate 32, 

7011 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284758 
(210) Søknadsnr.: 201514304 
(730) Innehaver: 
 EPIGUARD AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284759 
(210) Søknadsnr.: 201514307 
(730) Innehaver: 
 EPIGUARD AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284760 
(210) Søknadsnr.: 201514319 
(730) Innehaver: 
 EPIGUARD AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284762 
(210) Søknadsnr.: 201514320 
(730) Innehaver: 
 EPIGUARD AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284763 
(210) Søknadsnr.: 201514321 
(730) Innehaver: 
 EPIGUARD AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 287749 
(210) Søknadsnr.: 201516876 
(730) Innehaver: 
 FEDEM TECHNOLOGY AS, Nedre Bakklandet 58C, 

7014 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 82509 
(210) Søknadsnr.: 105451 
(730) Innehaver: 
 CommScope Technologies LLC, 1100 CommScope 

Place SE, US-NC28602 HICKORY, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.15 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 0743570 
(151) Reg.dato.: 2000.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.06.10 

(210) Søknadsnr.: 200014434 
(220) Inndato: 2000.11.16 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2000.01.21, DE, 300 03 823.2/09 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Merket er i Farger 
(730) Innehaver: 

 Steca Elektronik GmbH, Mammostraße 1, 87700 
MEMMINGEN, Tyskland (DE) 

(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Battery chargers, namely charging sets, dischargers, 

testing apparatus as well as switchgears and control 
gears, software, particularly for monitoring charging 
cycles for batteries, for management of bus work yards 
and for controlling and collecting data and states 
through network charging units, heating control 
apparatus (electric and electronic), controllers for 
charging controllers for heating systems, solar thermic 
systems or thermal solar systems, apparatus for 
photovoltaic purposes, particularly solar cells, charging 
controllers batteries and charging controllers with 
charge regulation, particularly for the aforementioned 
solar cells, sensor technology, sensors for recognition 
of physical quantities, thermal probes, printed boards, 
non equipped and equipped, (wire technology) electric 
wires, wire harnesses, switch cabinets, batteries, 
battery charging systems, battery testers, automatic 
rolling up devices for electric wires, connections and 
connector plugs for current, volume flow meters (water 
meter), meters for quantity of heat, temperature probes, 
plunger tubes, mains wires, data loggers, interface 
converters, modems, heat controllers, relay boxes (non 
metallic), wire unwinders; apparatus for recording, 
transmitting and reproducing sound and picture; 
magnetic recording media, data processing apparatus 
and computers, computer programs, processors, 
programmed processors, particularly for the 
aforementioned goods; current and voltage converters, 
transformers, photovoltaic systems, voltage converters, 
particularly DC DC converters or inverters, controllers 
for maximum adaptation of output to solar cells (MPP 
tracker); lighting, heating, cooking, cooling and 
ventilation apparatus control systems. 

  Klasse 11   Apparatus for solar thermal purposes, particularly 
solar collectors, refrigerators, particularly solar-
operated refrigerators, power saving lamps, LED 
lamps, incandescent lamps, exhaust ventilators, 
ventilation grids, ventilation ducts; lighting, heating, 
cooking, cooling and ventilation apparatus. 

  Klasse 40   Hardfacing of printed boards with electric or electronic 
components such as resistors, integrated circuits, 
transistors or similar components; material processing, 
particularly mechanical processing of material such as 
turning on a lathe, drilling, milling, enamelling and 
printing, manufacture of wire harnesses, cutting wire 
harnesses with plugs into lengths.  

  Klasse 42   Development of electronic circuits, execution of tests 
regarding the electromagnetic compatibility of electric 
and electronic appliances, elaboration of specifications 

for software, technical consultancy, preparation of 
documentation and specifications for software, 
conception and planning of test adapters and test 
systems, planning of quality assurance measures, 
programming of microcontrollers of microprocessors, 
computer programming, planning and consultancy in 
the field of manufacturing charging systems for battery 
charging centres, planning of works premises in this 
connection, conception or development of projects in 
the field pertaining to technical consulting for third 
parties, planning, consultancy, organisation and layout 
of wire harnesses, development, programming and 
maintenance of software, research and development 
for third parties in the electrotechnics and electronic 
domains, project management in technical field, 
reliability tests, particularly with regard to the durability 
of products and climatic and mechanical environmental 
requirements, testing of structural components, 
particularly electronic, electric structural components, 
linking of charging apparatuses, error analysis, 
micrograph tests, type examination of components and 
apparatus, industrial consultancy, circuits, structural 
components and control systems. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1267776 
(151) Reg.dato.: 2015.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.09 

(210) Søknadsnr.: 201512417 
(220) Inndato: 2015.10.08 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.02.06, FR, 154154783 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008  PARIS, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Leather, imitation leather, handbags, travel bags, 

backpacks, satchels, school bags, school satchels, 
beach bags, shopping bags, garment bags (for travel), 
sports bags (other than those adapted to the products 
for which they are made), wheeled bags, carrier bags, 
purses, beggars' bags, saddlebags, shoe bags, bags 
(envelopes, pouches) of leather for packaging, wallets, 
coin purses, card cases (wallets), document holders, 
attaché cases, briefcases (leather goods), key cases 
(leather goods), trunks, suitcases, traveling sets, 
traveling trunks, sets and cases intended for toiletry 
articles (empty), vanity cases, clutch bags (evening 
handbags), minaudieres in the nature of small clutch 
purses. 
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(111) Reg.nr.: 1281122 
(151) Reg.dato.: 2015.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.15 

(210) Søknadsnr.: 201516685 
(220) Inndato: 2015.12.31 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.04.15, EM, 013951926 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Atlas Weyhausen GmbH, Visbeker Str. 35, 27793 
WILDESHAUSEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Construction machinery, road making machines, 

wheel loader, excavators, material handling machines, 
bulldozers, rollers, single-drum rollers, rolling 
machines, road rollers, earth moving machines, 
agricultural machines, telescopic loaders (elevating 
apparatus), farm loaders (elevating apparatus), 
mounted tools for wheel loaders. 

  Klasse 35   Retailing, wholesaling, online sale and mail order of 
construction machines, road making machines, wheel 
loaders, excavators, material handling machines, 
bulldozers, rollers, single-drum rollers, rolling 
machines, steamrollers, earth moving machines, 
agricultural machines, telescopic loaders (elevating 
apparatus), farm loaders (elevating apparatus), 
attachment tools for wheel loaders. 

  Klasse 37   Repair of construction machines; rental of 
construction machines, road making machines, wheel 
loaders, excavators, material handling machines, 
bulldozers, rollers, single-drum rollers, rolling 
machines, steamrollers, earth moving machines, 
telescopic loaders (elevating apparatus), farm loaders 
(elevating apparatus), attachment tools for wheel 
loaders. 

  Klasse 44   Rental of agricultural machines. 
 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1287822 
(151) Reg.dato.: 2015.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.05 

(210) Søknadsnr.: 201602095 
(220) Inndato: 2016.02.18 
(540) Gjengivelse av market: 

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

 Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 FUSCHL AM 
SEE, Østerrike (AT) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Non alcoholic beverages including refreshing drinks, 

energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic 
and hypotonic drinks (for use and/or as required by 

athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale; stout 
and lager; non alcoholic malt beverages; mineral water 
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, 
essences and other preparations for making beverages 
as well as effervescent tablets and effervescent 
powders for drinks and non-alcoholic cocktails. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 1028535 
(210) Søknadsnr.: 201001956 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 18/11 - 2011.05.02 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.11.17 

(540) Gjengivelse av merket 

Avanti 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Files (office requisites); ring files; files of plastic with 
fasteners; files of paper with fasteners; clear folders; 
fasteners of metal for files; fasteners of plastic for files; 
fasteners of metal for binders; fasteners of plastic for 
binders; document binders with clear pockets of plastic; 
document files with clear pockets of plastic; clear pockets 
of plastic for document binders; letter pockets for 
document files; holders of leather, textile, or plastic 
especially for binders; loose-leaf binders; loose-leaf 
pads; notebooks with plastic binders; notebooks; clip 
files; clipboards; paper folders; memo clips; clips 
containing magnets; penholders; pen clips; document 
pouches; plastic bags with fasteners for storing writing 
instruments, memo pads, passbooks and pocket 
memorandum books; pen cases of plastic or paper with 
fasteners; pen cases made of paper with cloth surface; 
albums; pockets for albums; card holders; pockets for 
card holders; portfolio containers being stationery cases 
for photographic prints; albums for pocket cards; 
business card files; pockets for business card files; 
portfolios being stationery cases for carrying documents 
or plans; portfolios being stationery cases for carrying 
design drawings and/or blueprints; portfolios being 
stationary cases for storing presentation materials; 
portfolio being stationery cases; letter boxes made of 
paper or paper with cloth surface or plastic; box files; 
letter trays of paper with cloth surface or plastic; hanging 
folders; stands for storing hanging folders (office 
requisites); hanging file frames; file stands (stationery); 
file supports (stationery); book stands (stationery); book 
supports not included in other classes; book rests 
(stationery); file racks (office requisites) (stationery); pen 
trays; binding strips (bookbinding tapes); binding covers; 
adhesive tape dispensers (office requisites); staplers 
without usage of metal fittings; hand-operated staplers 
(office requisites); hand-operated punches, perforators; 
address books; indexes; pocket memorandum books; 
telephone and or facsimile index notebooks; pen stands; 
stands for pen and pencils; binders for storing cds; felt 
writing pens; mechanical pencils; ballpoint pens; sketch 
books; book covers; stationery and study materials. 

 
(730) Innehaver: 

 Lihit Lab Inc, 1-22, Noninbashi 1-chome, Chuo-ku, JP-540-
8526 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 

 Kravstiller: 
 Avanti Press, Inc., Suite 200, 155 W. Congress Street, US-

MI48226 DETROIT, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0973156 
(210) Søknadsnr.: 200811194 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 51/08 - 2008.12.15 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.11.15 

(540) Gjengivelse av merket 

MYAIR 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
measuring, signalling, checking, life-saving apparatus 
and instruments; apparatus for recording, transmission, 
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; 
records; data-processing equipment and computers. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air and 
water. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed matter, photographs, stationery, 
stickers (stationery); office requisites; instructions and 
teaching material. 

  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear. 
  Klasse 35   Advertising; advertising by aircraft or other aerial 

means. 
  Klasse 37   Assistance and repair of aircraft. 
  Klasse 39   Transport, arranging and conducting of air, maritime 

and land transport activities; airlines; travel agencies, in 
particular transport reservation; flight reservations; 
arranging of tours. 

  Klasse 41   Flying schools; training courses for air and ground 
personnel; arranging of seminars, colloquiums, meetings 
and symposiums; cinematographic and television filming 
and photography via aircraft; booking of seats for shows.

  Klasse 42   Aerial surveying; aircraft inspection. 
  Klasse 43   Travel agencies, in particular hotel and restaurant 

reservations, arranging of board and lodging. 
  Klasse 44   Disinfestations and spreading of substances via aircraft.
  Klasse 45   Aerial fire-fighting, emergency humanitarian aid and civil 

protection. 
 
(730) Innehaver: 

 MYAIR.COM SpA, Via Brescia, 31, IT-36040 TORRI DI 
QUARTESOLO (VICENZA), Italia 

 Kravstiller: 
 ResMed Limited, 1 Elizabeth Macarthur Drive, AU-

NSW2153 BELLA VISTA, Australia 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
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Fornyelser 
 
 

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

125732 2026.07.10 
  

 
126919 2026.11.13 
  

 
126973 2026.11.13 
  

 
126997 2026.11.13 
  

 
127056 2026.11.20 
  

 
127205 2026.12.04 
  

 
127432 2026.12.11 
  

 
127498 2027.01.08 
  

 
127499 2027.01.08 
  

 
127570 2027.01.15 
  

 
127675 2027.01.22 
  

 
127829 2027.02.05 
  

 
127838 2027.02.05 
  

 
128245 2027.04.09 
  

 
173657 2026.05.30 
  

 
177750 2026.10.31 
  

 
177770 2026.11.07 
  

 
177817 2026.11.07 
  

 
177901 2026.11.14 
  

 
177985 2026.11.14 
  

 
178005 2026.11.14 
  

 
178021 2026.11.14 
  

 
178065 2026.11.14 
  

 
178105 2026.11.21 
  

 
178225 2026.11.28 

178232 2026.11.28 
  

 
178429 2026.12.05 
  

 
178493 2026.12.05 
  

 
178573 2026.12.12 
  

 
178612 2026.12.12 
  

 
178615 2026.12.12 
  

 
178681 2026.12.12 
  

 
178714 2026.12.19 
  

 
178772 2026.12.19 
  

 
178792 2026.12.19 
  

 
178897 2027.01.02 
  

 
178943 2027.01.09 
  

 
178961 2027.01.09 
  

 
179011 2027.01.09 
  

 
179222 2027.01.16 
  

 
179255 2027.01.23 
  

 
179319 2027.01.23 
  

 
179397 2027.01.30 
  

 
179398 2027.01.30 
  

 
179553 2027.01.30 
  

 
179636 2027.02.06 
  

 
179704 2027.02.06 
  

 
179706 2027.02.06 
  

 
179785 2027.02.06 
  

 
179804 2027.02.06 



fornyelser 2016.11.28 - nr 48/16

184 
 

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

179805 2027.02.06 
  

 
179814 2027.02.06 
  

 
179832 2027.02.13 
  

 
179929 2027.02.13 
  

 
179964 2027.02.20 
  

 
180115 2027.02.20 
  

 
180173 2027.02.27 
  

 
180284 2027.02.27 
  

 
180315 2027.02.27 
  

 
181461 2027.04.24 
  

 
182529 2027.06.05 
  

 
185204 2027.09.18 
  

 
233051 2026.06.02 
  

 
233501 2026.06.22 
  

 
233624 2026.06.28 
  

 
235109 2026.09.25 
  

 
236142 2026.11.07 
  

 
236143 2026.11.07 
  

 
236144 2026.11.07 
  

 
236232 2026.11.10 
  

 
236239 2026.11.10 
  

 
236267 2026.11.13 
  

 
236268 2026.11.13 
  

 
236288 2026.11.14 
  

 
236339 2026.11.16 
  

 
236353 2026.11.17 
  

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

236441 2026.11.21 
  

 
236630 2026.12.01 
  

 
236758 2026.12.07 
  

 
236765 2026.12.07 
  

 
236782 2026.12.08 
  

 
236783 2026.12.08 
  

 
236787 2026.12.08 
  

 
236823 2026.12.12 
  

 
236860 2026.12.14 
  

 
236979 2026.12.21 
  

 
236993 2026.12.22 
  

 
237029 2027.01.02 
  

 
237100 2027.01.04 
  

 
237101 2027.01.04 
  

 
237135 2027.01.05 
  

 
237174 2027.01.08 
  

 
237194 2027.01.09 
  

 
237212 2027.01.10 
  

 
237236 2027.01.11 
  

 
237248 2027.01.12 
  

 
237332 2027.01.17 
  

 
237375 2027.01.19 
  

 
237420 2027.01.22 
  

 
237421 2027.01.22 
  

 
237457 2027.01.24 
  

 
237468 2027.01.25 
  



fornyelser 2016.11.28 - nr 48/16

185 
 

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

237476 2027.01.25 
  

 
237478 2027.01.25 
  

 
237487 2027.01.25 
  

 
237532 2027.01.29 
  

 
237656 2027.02.06 
  

 
237731 2027.02.08 
  

 
237760 2027.02.08 
  

 
237820 2027.02.12 
  

 
237860 2027.02.14 
  

 
237969 2027.02.21 
  

 
238041 2027.02.23 
  

 
238048 2027.02.23 
  

 
238469 2027.03.22 
  

 
238486 2027.03.22 
  

 
238533 2027.03.27 
  

 
239210 2027.05.14 
  

 
241015 2027.09.25 
  

 
241761 2027.10.29 
  

 
241865 2027.11.01 
  

 
241968 2027.11.05 
  

 
242079 2027.11.08 
  

 
242081 2027.11.08 
  

 
49232 2026.12.21 
  

 
70394 2026.11.10 
  

 
70590 2026.11.25 
  

 
70697 2026.12.08 
  

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

70836 2026.12.22 
  

 
71301 2027.02.09 
  

 
72517 2027.08.31 
  

 
72898 2027.11.02 
  

 
97693 2026.12.02 
  

 
97772 2026.12.09 
  

 
98019 2027.01.13 
  

 
98035 2027.01.13 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0321237 2026.09.21 
  

 
0426768 2026.11.03 
  

 
0507110 2026.10.31 
  

 
0507794 2026.10.29 
  

 
0657264 2026.06.27 
  

 
0661675 2026.09.18 
  

 
0663639 2026.09.26 
  

 
0663640 2026.10.28 
  

 
0663752 2026.10.30 
  

 
0663781 2026.10.31 
  

 
0664343 2026.10.02 
  

 
0664465 2026.10.30 
  

 
0664606 2026.09.21 
  

 
0665418 2026.11.02 
  

 
0665583 2026.11.01 
  

 
0665584 2026.11.01 
  

 
0666127 2026.10.03 
  

 
0667187 2026.10.03 
  

 
0668224 2026.10.31 
  

 
0668226 2026.10.31 
  

 
0668513 2026.10.31 
 
 

 

0670461 2026.10.31 
  

 
0891696 2026.04.10 
  

 
0900839 2026.09.29 
  

 
0901327 2026.10.05 
  

 
0902121 2026.09.27 
  

 
0902523 2026.07.20 
  

 
0902588 2026.10.09 
  

 
0904033 2026.10.31 
  

 
0904625 2026.10.23 
  

 
0904743 2026.09.20 
  

 
0905072 2026.11.03 
  

 
0905089 2026.11.01 
  

 
0905129 2026.10.13 
  

 
0905204 2026.10.30 
  

 
0905263 2026.11.02 
  

 
0905401 2026.05.09 
  

 
0905409 2026.09.25 
  

 
0905477 2026.09.19 
  

 
0905551 2026.11.02 
  

 
0905580 2026.11.01 
  

 
0905692 2026.11.02 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0905693 2026.11.01 
  

 
0905859 2026.11.02 
  

 
0905881 2026.11.03 
  

 
0906101 2026.11.02 
  

 
0906102 2026.11.02 
  

 
0906394 2026.10.06 
  

 
0906405 2026.10.30 
  

 
0906745 2026.11.02 
  

 
0906883 2026.10.31 
  

 
0906959 2026.11.03 
  

 
0907102 2026.11.03 
  

 
0907169 2026.11.01 
  

 
0907208 2026.10.31 
  

 
0907497 2026.11.01 
  

 
0907796 2026.09.30 
  

 
0908134 2026.10.09 
  

 
0908479 2026.10.31 
  

 
0908543 2026.10.02 
  

 
0908873 2026.11.01 
  

 
0908925 2026.11.03 
  

 
0909293 2026.10.31 
  

 
0909294 2026.10.31 
 
 

 

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

0909308 2026.10.27 
  

 
0910211 2026.11.03 
  

 
0910302 2026.10.31 
  

 
0910780 2026.11.01 
  

 
0910781 2026.10.31 
  

 
0910782 2026.11.01 
  

 
0910783 2026.11.01 
  

 
0910784 2026.11.01 
  

 
0910785 2026.11.01 
  

 
0910786 2026.11.01 
  

 
0910787 2026.11.01 
  

 
0910788 2026.11.01 
  

 
0910789 2026.11.01 
  

 
0910791 2026.11.01 
  

 
0910792 2026.11.01 
  

 
0910794 2026.11.01 
  

 
0910795 2026.11.01 
  

 
0910796 2026.11.01 
  

 
0910797 2026.11.01 
  

 
0910798 2026.11.01 
  

 
0910799 2026.11.01 
  

 
0911409 2026.11.03 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0911858 2026.11.02 
  

 
0912116 2026.10.31 
  

 
0912117 2026.10.31 
  

 
0912118 2026.10.31 
  

 
0912130 2026.10.30 
  

 
0912379 2026.10.04 
  

 
0912462 2026.10.20 
  

 
0912464 2026.10.20 
  

 
0912881 2026.11.03 
  

 
0913433 2026.10.30 
  

 
0913834 2026.10.26 
  

 
0914038 2026.10.24 
  

 
0915456 2026.10.09 
  

 
0915731 2026.10.02 
  

 
0915894 2026.09.18 
  

 
0916004 2026.09.25 
  

 
0916277 2026.10.11 
  

 
0917237 2026.10.31 
  

 
0917326 2026.11.03 
  

 
0917695 2026.09.26 
  

 
0919394 2026.10.25 
  

 
0919941 2026.11.02 
 
 

 

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

0920058 2026.10.30 
  

 
0928166 2026.09.13 
  

 
0950467 2026.10.06 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0504693 2016.05.03 
  

 
0655203 2016.04.18 
  

 
0655756 2016.05.02 
  

 
0655757 2016.05.02 
  

 
0656394 2016.04.19 
  

 
0656745 2016.04.20 
  

 
0661249 2016.04.19 
  

 
0884403 2016.04.19 
  

 
0885100 2016.04.18 
  

 
0885629 2016.04.19 
  

 
0885638 2016.04.21 
  

 
0885639 2016.04.21 
  

 
0885797 2016.04.18 
  

 
0886650 2016.04.18 
  

 
0886773 2016.04.21 
  

 
0886947 2016.04.19 
  

 
0887631 2016.04.19 
  

 
0888209 2016.04.19 
  

 
0888350 2016.05.05 
  

 
0888395 2016.04.21 
  

 
0888397 2016.04.21 
  

 
0888398 2016.04.21 
  

 
0888806 2016.04.20 
  

 
0889307 2016.05.05 
  

 
0889661 2016.04.21 

0889715 2016.04.20 
  

 
0890357 2016.04.20 
  

 
0890379 2016.04.20 
  

 
0890382 2016.04.20 
  

 
0890900 2016.05.04 
  

 
0891607 2016.04.19 
  

 
0891625 2016.04.20 
  

 
0891858 2016.04.21 
  

 
0891923 2016.04.21 
  

 
0892307 2016.04.18 
  

 
0892386 2016.04.20 
  

 
0892621 2016.04.17 
  

 
0895969 2016.04.18 
  

 
0896529 2016.04.17 
  

 
0898149 2016.05.05 
  

 
0898962 2016.04.15 
  

 
0899512 2016.04.20 
  

 
0901623 2016.04.20 
  

 
0902467 2016.04.18 
  

 
0903097 2016.05.05 
  

 
0903117 2016.05.05 
  

 
0904626 2016.04.18 
  

 
0910493 2016.04.19 
  

 
0917341 2016.04.19 
  

 
0954905 2016.04.18 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

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

1116980 2016.04.20 
  

 
1138632 2016.07.15 
  

 
1155931 2016.04.20 
  

 
1156892 2016.04.20 
  

 
1275909 2016.06.22 
  

 
1277158 2016.10.07 
  

 
1297352 2016.10.07 
  

 
1310663 2016.09.21 
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