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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571)  Beskrivelse av merket 
(591)  Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791)  Lisenshaver 
(793)  Lisensinformasjon 
(891)  Etterfølgende utpekning dato 
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Meddelelse til søker/innehaver med ukjent adresse 
 
I krav om administrativ overprøving mot varemerkereg. nr. 257490, Casa Nostra bar - import, har Patentstyrets 
brev til innehaveren, Casa Nostra AS, kommet i retur. Brevet har svarfrist 2016.12.16 og kan fås ved 
henvendelse til Patentstyret. 
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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.: 290021 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201608486 
(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: 
 CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, KR- JUNG-GU, 

SEOUL, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbar dataprogramvare; programvare for bruk 

med mobile enheter; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner;  magnetkort; apparater og instrumenter 
for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller 
bilder; dataprogramvare; dataspillprogrammer; 
hodetelefoner; briller; forhåndsinnspilt musikk på 
elektroniske medier; forhåndsinnspilte magnetiske 
databærere; forhåndsinnspilt dataprogramvare; 
videokameraer; videospillkassetter; grammofonplater 
med musikk; nedlastbare musikkfiler; spillkassetter for 
bruk med elektronisk spillutstyr; kinematografiske 
apprater og instrumenter; kompaktdisker [optiske]; 
DVD-plater; datamaskiner; databehandlingsapparater 
og -innretninger; elektroniske audiovisuelle apparater 
og instrumenter; audio- og videomottakerapparater; 
telekommunikasjonsmaskiner og -utstyr; 
mobiltelefoner; apparater til mobil telekommunikasjon;  
elektroniske penner. 

  Klasse 20   Møbler; speil; rammer [innramming]; kurver, ikke av 
metall; trofeer av plastikk eller tre; kurver og kasser for 
husdyr; stigbrett, ikke av metall; kasser av tre eller 
plast; innendørs persienner; uroer 
[dekorasjonsgjenstander]; håndholdte flate vifter; puter; 
gåstol for barn; soveposer for camping; nøkkelkort av 
plast [ikke kodet, ikke magnetiske]; kunstgjenstander 
av tre, voks, gips eller plastmaterialer; modelldukker; 
senger og madrasser; stoler og seter; teaterseter. 

  Klasse 38   Satellittoverføring; trådløs kommunikasjon; 
kommunikasjon med mobiltelefoner; telefontjenester;  
kommunikasjon via tv i forbindelse med møter;  
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
fjernhandel; overføring av informasjon via nasjonale og 
internasjonale nettverk; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser; tilveiebringelse av mobilt innhold på nettet; 
tilveiebringelse av tilgang til sosiale nettverk via 
internett; overføring av digitale filer; trådløs 
kommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av 
tilgangstid til et globalt datanettverk; 

internettelefontjenester; tjenester innenfor elektroniske 
oppslagstavler; formidling av nyheter; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av 
datakommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
radiokringkasting; webcastingtjenester; sending av 
fjernsynsprogram; kringkasting av teleshopping; utleie 
av kringkastingsutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290022 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.04, US, 86/896,993 
(210) Søknadsnr.: 201608636 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290023 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.04, US, 86/896,999 
(210) Søknadsnr.: 201608637 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290024 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.04, US, 86/897,013 
(210) Søknadsnr.: 201608638 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290025 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.04, US, 86/897,022 
(210) Søknadsnr.: 201608639 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290026 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.04, US, 86/897,029 
(210) Søknadsnr.: 201608640 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290027 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.05.11, EM, 015421423 
(210) Søknadsnr.: 201608652 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 InQpharm Group Sdn Bhd, E-16, Plaza Mont Kiara, 2 
Jalan Kiara, MY-50480 KUALA LUMPUR, Malaysia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Veterinærpreparater; farmasøytiske preparater for 
veterinære formål; kjemiske preparater for veterinære 
formål; kjemiske reagenser til medisinske eller 
veterinære formål; tilsetningsstoffer til dyrefôr for 
medisinske formål; tilsetningsstoffer til næringsmidler til 
dyr for medisinske formål; komplementære fôr til dyr; 
ernæringstilskudd til dyr; kosttilskudd til dyr; 
kosttilskudd og næringsmiddeltilskudd som inneholder 
fytokjemikalier; ernæringstilskudd som inneholder 
polyfenoler i kombinasjon med reaktive 
oksygenmetabolitter; næringsdrikker til dyr; kosttilskudd 
til dyr; vitaminer til dyr; nutraceuticaler til forbedring av 
gastrointestinale helsetilstander, herunder behandling 
og forebygging av gastrointestinale sykdommer og 
lidelser og forbedring knyttet til vektøkning hos dyr; 
ernæringstilskudd til forbedring av gastrointestinale 
helsetilstander, herunder behandling og forebygging av 
gastrointestinale sykdommer og lidelser og forbedring 
knyttet til vektøkning hos dyr; planteekstrakter tilpasset 
for veterinære formål. 

  Klasse 31   Tilsetningsstoffer til dyrefôr til ikke-medisinsk bruk; 
dyrefôrpreparater; fôrstoff til dyr; drikkevarer til dyr; 
matprodukter til dyr til ikke-medisinsk bruk; ikke-
medisinske tilsetningsstoffer til dyrefôr; 
diettnæringsmidler til dyr til ikke-medisinsk bruk; diettfôr 
til dyr til ikke-medisinsk bruk; blandingsdyrefôr; 
komplementære ikke-medisinerte dyrefôr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290028 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201608425 
(220) Inndato: 2016.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration 
Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartbriller; smartklokker; beskyttelsesfilm tilpasset 
for dataskjermer; bærbare (wearable) aktivitetsmålere; 
deksler til smarttelefoner; etuier til smarttelefoner; 
beskyttelsesfilm tilpasset til skjermer for mobiltelefoner; 
selfiestenger (håndholdte monopoder); videotelefoner; 
digitale fotorammer; mikrofoner; koblinger 
(databehandlingsutstyr); databehandlingsapparater; 
integrerte kretskort (smartkort);  transpondere; 
høyttalerkabinetter; audio- og videomottakere; 
videoskjermer; nettverkskommunikasjonsutstyr; 
modemer; etuier for bærbare datamaskiner; 
smarttelefoner; elektriske batterier; batteriladere; 
mobile strømkilder (oppladbare batterier); nettbrett; 
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bærbare datamaskiner; reisedatamaskiner (notebook 
computers); vesker tilpasset til bærbare datamaskiner; 
hodetelefoner; øretelefoner; høytalere; bærbare 
mediespillere; lydoverførende apparater; 
videoopptakere, videokameraer; kameraer 
(fotografering); mobiltelefonstropper; 
datamaskintastaturer; datamus (dataperiferiutstyr); 
mobiltelefonvesker, -etuier og –deksler; magnetisk 
kodede identifikasjonsarmbånd; pedometre; elektriske 
overvåkingsapparater; tilkoblede armbånd 
(måleinstrumenter); innregistrerte dataprogrammer; 
innregistrerte dataoperativprogrammer; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; optiske linser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290029 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.02, US, 86/895,223 
(210) Søknadsnr.: 201608586 
(220) Inndato: 2016.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290030 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201608628 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TYIN TEGNESTUE ARKITEKTER AS, Postboks 8848, 

7481 TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Arkitekttjenester og arkitekturkonsultasjoner 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 

(111) Reg.nr.: 290031 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201605818 
(220) Inndato: 2016.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Optimar AS, Valderøyvegen 1129, 6050 VALDERØYA, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Avlusingsinstallasjoner for fisk til bruk i 
oppdrettsanlegg, hovedsakelig av metall; tanker, kar, 
kummer og/eller beholdere av metall for avlusing av 
fisk; deler og tilbehør til forannevnte varer. 

  Klasse 7   Maskiner for avlusing av fisk; maskindrevne 
installasjoner for avlusing av fisk. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for vanntilførsel og 
oppvarming og temperering av vann; installasjoner for 
oppvarming og/eller temperering av vann, til bruk ved 
avlusing av fisk. 

  Klasse 20   Avlusingsinstallasjoner for fisk til bruk i 
oppdrettsanlegg, hovedsakelig av plast; tanker, kar, 
kummer og/eller beholdere av plast for avlusing av fisk; 
deler og tilbehør til forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290032 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201608878 
(220) Inndato: 2016.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MOGADOR AS, Bogstadveien 27 B, 4. etasje, 0355 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Teknologiske rådgivingstjenester; Forskning og 
utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
Ingeniørvirksomhet [Teknisk ekspertise]; Skriving av 
tekniske dokumenter; Teknisk forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290033 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201609089 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 290034 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2015.12.18, US, 86/854,525 

2015.12.19, US, 86/854,774 
(210) Søknadsnr.: 201607012 
(220) Inndato: 2016.06.20 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 On the way LLC, 667 Creekway Drive, US-TX75039 
IRVING, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; markedsføring; salgsfremmende 
tjenester for andre i forbindelse med 
navigasjonstjenester 

  Klasse 42   Vitenskapelig forskning og utvikling nemlig utvikling av 
algoritmer og programvare for prosessering og 
optimalisering av navigasjons- og reisedata 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290035 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201609090 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290036 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201609091 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290037 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201609095 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av 
hjernelidelser, nevrologiske lidelser, og forstyrrelser i 
sentralnervesystemet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290038 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201609096 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290039 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201609097 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290040 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201609098 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290041 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201609099 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290042 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.03.03, US, 86/927,896 
(210) Søknadsnr.: 201608609 
(220) Inndato: 2016.08.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Exelixis, Inc., 210 East Grand Avenue, US-CA94080 

SOUTH SAN FRANCISCO, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

smerte, infeksjoner, inflammasjoner, 
hormonforstyrrelser, beinsykdommer og sinnslidelser; 
smertestillende midler; hormoner; psykotropiske 
legemidler; antiinfektis (anti-infectives); 
antiinflammatoriske midler; anti-kreft preparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 

(111) Reg.nr.: 290043 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201609100 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290044 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201609101 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US-
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290045 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201606666 
(220) Inndato: 2016.06.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Avigo AS, Postboks 172, 4792 LILLESAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 21   Husholdningsartikler. 
  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler. 
  Klasse 25   Klær til fritidsbruk, spesielt dameklær. 
  Klasse 27   Tepper, ryer, matter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290046 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201606755 
(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: 
 RELÉ MUSIKK AS, Cappelens gate 26 B, 3015 

DRAMMEN, 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. Spesifikt: 
Kontrollenhet for båt, anleggsmaskiner, lysstyring. 
Brukergrensesnitt for styring av kirurgiske og 
undersøkende apparater, sa° som ultralyd, røntgen. 

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

  Klasse 15   Musikkinstrumenter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290047 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.02, US, 86/895,209 
(210) Søknadsnr.: 201608587 
(220) Inndato: 2016.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290048 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.02, US, 86/895,204 
(210) Søknadsnr.: 201608588 
(220) Inndato: 2016.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290049 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201607488 
(220) Inndato: 2016.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SIV ING JØRN HOLTAR, Ludvig Løvaasgt. 53, 3188 
HORTEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Høyttaler; høyttaler kabinett; elektronisk utstyr for 

bearbeiding og gjengivelse av lyd; elektronisk utstyr for 
formidling av lyd; elektronisk utstyr for reduksjon av 
støy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290050 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201607303 
(220) Inndato: 2016.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TROND OTTO DAHL, BRUKSVEIEN 20, 1390 
VOLLEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 26   Kunstige frukter. 
  Klasse 29   Fruktbasert snacks; Fruktgele; Fruktskall; Fruktskiver; 

Geleer, spiselige; Hasselnøtter, bearbeidete; 
Kandiserte frukter; Kandiserte nøtter; Kokosnøtter, 
tørkede; Potetchips; Potetchips med lite fett; Preparerte 
nøtter ; Preparerte peanøtter; Smakstilsatte nøtter; 
Snacks; Syltet frukt; Tørkede frukter. 

  Klasse 30   Chips [kornprodukt]; Geletopper [sukkertøy]; 
Jordnøtter [konditorvarer]; Kornbasert snacks; Lakris 
[søtsaker]; Lakrisstenger [søtsaker]; Pastiller 
[sukkertøy]; Peanøtter [konditorvarer]; 
Peppermyntesukkertøy; Risbasert snacks; Sjokolade; 
Sjokolade med melk [drikker]; Sjokoladedekorasjoner 
for kaker; Sjokoladedrikker; Sjokolademousse; 
Sjokoladeovertrukne nøtter; Smeltesjokolade [konfekt]; 
Sukkertøy. 

  Klasse 31   Hasselnøtter; Jordnøtter, ferske; Kokosnøtter; 
Kolanøtter; Mandler (frukter); Nøtter; Peanøtter, ferske; 
Skall av kokosnøtter. 

  Klasse 32   Alkoholfrie fruktekstrakter; Fruktdrikker, alkoholfrie; 
Fruktekstrakter, alkoholfrie; Fruktjuice; Fruktnektar (ikke 
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alkoholholdig); Fruktsaft; Grønnsakjuice; Mineralvann 
[drikker]; Selters [mineralvann]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290051 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201607486 
(220) Inndato: 2016.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fremantlemedia Norge AS, Oscars gate 55, 0258 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 

Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; audiovisuelle apparater 
for undervisning; dataprogrammer (software); 
dataprogrammer (software); dataspillprogrammer; 
disketter; elektroniske publikasjoner; filmer 
(eksponerte); hologrammer; 
interkommunikasjonsapparater; kinematografiske filmer 
[eksponerte]; kompaktdisker [audio-video]; 
kompaktdisker [optiske]; programvarer [innregistrerte 
EDB programmer, software]; videobånd; laserdisker; 
magnetiskoptiske opptak; magnetiske databærere; 
kinofilmer; filmer; filmbånd; DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; laserlesbare databærere; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; dataprogramvare i form av en 
applikasjon for mobilinnretninger og datamaskiner; 
tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; kinematografiske filmer; 
optiske plater; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske 
dagbøker; elektroniske bøker; notisbok i form av 
datamaskin; elektroniske oppslagstavler; 
videokassetter; videospillkassetter; elektroniske 
publikasjoner; nedlastbare billedfiler; USB-minnepinner; 
software for virtual reality-spill; digitale opptak; 
grammofonplater; lydbånd; kassetter; interaktive CD-
rom; CD; multimedia disker og publikasjoner; apparater 
og instrumenter for å ta opp og/eller reprodusere lyd 
og/eller video og/eller informasjon; apparater og 
Instrumenter for kommunikasjon; software for digitale 
spill; software for mobiltelefonspill; spillsoftware på 
DVD; nedlastbare elektroniske publikasjoner og disker; 
nedlastbare multimedieopptak og elektroniske 
publikasjoner; nedlastbare videodisker og elektroniske 
publikasjoner; lydopptak; disker med pre-eksisterende 
opptak; opptaksdisker; multimedia opptak og 
publikasjoner; opptak på fysiske lagringsmedier.  

  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; fjernsynssending; 
interaktive telefontjenester; kabelfjernsynssendinger; 
kommunikasjon med mobiltelefoner; kommunikasjon 
ved dataterminaler; kommunikasjon med optisk 
fibernettverk; kommunikasjon ved radiobølger, telefon, 
internett, WWW, kabel, satellitt, mikrobølger og 
elektrisitet; kringkasting; telefoni; meldingsoverføring; 
overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; 
overføring av lyd og bilder via Internett/digitale media 
og datanettverk; radiokommunikasjon; radiosending; 
satellittoverføring; satellittfjernsynssendinger; telefonisk 
kommunikasjon; telefonsentraltjenester; telegrafisk 
kommunikasjon; tilbydelse av 
telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; digital bildebearbeidelse; 
distribusjon av film; elektronisk setting; filmfremvisning; 
filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; 

filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; 
fotografireportasjer; innspillingsstudioer; layout 
tjenester; nyhetsreportasjetjenester; 
radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving 
av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; 
utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av 
kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av 
videobånd; videobåndredigering; videofilming; 
fjernsynsunderholdning; kasino [spille] virksomhet; 
organisering av sportskonkurranser; 
pengespillvirksomhet; teateroppsetninger; 
underholdningstjenester i form av produksjon og 
distribusjon av fjernsynsprogrammer og audio og/eller 
video-opptak tilbudt gjennom kabelfjernsyn, Internett, 
video on-demand, mobile enheter og andre 
distribusjonsplattformer; utgivertjenester; 
underholdning; online underholdning; sportsaktiviteter; 
kulturelle aktiviteter; elektroniske spill tilbudt på 
Internett, tilveiebringelse av on-line elektroniske 
publikasjoner; utleie av lydopptak og/eller videoopptak; 
produksjon av radio- og fjernsynsprogram og filmer; 
underholdningsvirksomhet innen teater, musikk, 
fjernsyn og film; Publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter on-line; fremskaffelse av online musikk, ikke 
nedlastbar; fremskaffelse av online video, ikke 
nedlastbar; teaterunderholdning; tilby elektroniske 
bilder og kunst (ikke-nedlastbar) online fra databaser 
eller Internett; gameshows; fjernsynsunderholdning 
med publikumdeltakelse via telefon; interaktiv 
underholdning til bruk med mobiltelefon; spill på 
Internett; lotteri- og pengespill; spilltjenester; 
underholdningsspill; veddemål; kortspill- og 
casinoturneringer, konkurranser, spill og/eller 
arrangementer; Lotteritjenester; tilbud av alt 
ovennevnte via mobiltelefon, mobilnettverk, satellitt, 
mikrobølger eller andre elektroniske, digitale og/eller 
analoge media, live, elektronisk, via datanettverk, via 
internett og gjennom fjernsyn; organisering, produksjon 
og presentasjon av arrangementer innen utdanning 
og/eller kultur og/eller underholdning; organisering, 
produksjon og tilbud av videoklipp via mobil eller 
datanettverk for underholdnings- og/eller 
utdanningsformål; utdannings- og 
underholdningstjenester i form av redigering, 
publisering, fremvisning, tagging, blogging, deling eller 
på annen måte tilby data inkludert bilder, grafikk, lyd, 
tekst eller audiovisuell informasjon gjennom Internett 
eller andre kommunikasjonsnettverk for 
underholdnings- og/eller utdanningsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290052 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201607625 
(220) Inndato: 2016.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOODS OF NORWAY AS, Tinggata 22, 6783 STRYN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Møbler; møbler for utendørs og innendørs bruk; 
kasser og esker for interiørbruk; kleshengere; 
pyntegjenstander (ikke opptatt i andre klasser); speil; 
billedrammer; puter; sengeutstyr; kurvvarer; brett, 
stativer (ikke opptatt i andreklasser) av tre, kork, rør, 
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall 
og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer 
for alle disse materialer, eller av plast. 
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  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 
kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); 
gjenstander til rengjøringsformål; glassvarer, porselen 
og keramikk; blomsterpotter; serviettholdere; ikke av 
edelt metall, såpekopper og –skåler; boller og skåler for 
serveringsbruk; bøtter og avfallskurver; dekorative 
potter og krukker ikke av metall; tallerkener, lysestaker 
ikke av edelt metall. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; belter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290053 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201607628 
(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: 
 Kuvertteamet i Sverige AB, Box 134, SE-53432 

BANKERYD, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Brevkurver; brevpapir; brosjyrer; bærbare trykkesett 
[kontorgjenstander]; emballasjepapir; kartong; kasser 
av kartong eller papir; konvolutter [papirvarer]; 
kulepenner; notatblokker; notisbøker; papirblokker; 
pappkartonger [papirhandel]; penner [kontorrekvisita]; 
penneskaft; poser for emballasje [av papir eller plast]; 
skrivepenner; trykksaker. 

  Klasse 20   Børstestativer; utstillingsstativer. 
  Klasse 24   Flagg, ikke av papir; tekstilmaterialer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290054 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201607822 
(220) Inndato: 2016.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 In Cup Sweden AB, Västerängsvägen 3, SE-54235 

MARIESTAD, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Swea IP Law AB, Box 44, SE-15121 SÖDERTÄLJE, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Tørrmelk. 

  Klasse 30 Kaffe, kaffebønner, frysetørket kaffe; sjokoladepulver; 
sjokoladedrikker.  

  Klasse 43 Kaffeleveringstjenester til kontorer [levering av drikker].
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290055 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201608225 
(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: 
 Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon 

AB, Kalkylvägen 3, SE-43533 MÖLNLYCKE, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Gavekort. 
  Klasse 35   Salgsfremmende markedsføring; markedsføring, 

reklame- og annonsevirksomhet; spredning av 
reklame- og markedsføringsmateriell; annonsering 
spesielt for markedsføring av varer; elektronisk handel, 
nemlig tilveiebringelse av produktinformasjon via 
telekommunikasjonsnett for reklame- og salgsformål. 

  Klasse 36   Utstedelse av verdibevis i form av gavekort; 
utstedelse av gavekort som kan løses inn mot varer 
eller tjenester; utstedelse av gavekort, kuponger og 
verdikuponger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290056 
(151) Reg.dato.: 2016.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201607491 
(220) Inndato: 2016.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DOLLAR RENT A CAR, INC., 8501 Williams Road, US-

FL33928 ESTERO, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Utleie av kjøretøyer, bilutleietjenester. 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290057 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2015.11.26, JM, 068739 
(210) Søknadsnr.: 201605050 
(220) Inndato: 2016.04.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alcoa Inc., Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, 
US-PA15212-5858 PITTSBURGH, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske forbehandlingsbelegg for aluminiumsplater, 
støpegods og ekstruderinger. 

  Klasse 2   Belegningsmidler [maling]; vannavstøtende 
belegningsmidler; belegningsmidler for å bedre 
festeevne; belegningsmidler for aluminiumsplater, 
støpegods og ekstruderinger. 

  Klasse 6   Aluminiumlegeringer, titanlegeringer, legeringsplater, 
smiegods og blokker brukt for å lage former og 
bearbeiding; bygningsvindusvegger dannet primært av 
metall, klinkenagler av metall, små  
isenkramgjenstander av metall, nemlig muttere, skruer, 
bolter, skiver og fjærer; festeanordninger av metall, 
nemlig kvart omdreinings-festeanordninger og 
panellåsfesteanordninger; skrueinnsatser av vanlig 
metall; metallskrueinnsatser og installasjonsutstyr solgt 
som sett; bygningskomponenter av aluminium, nemlig 
dører og karmer, vestibyler og innganger, 
veggkledningspaneler og kledningsvegger, vinduer, 
solskjermingssjalusier og isenkramtilbehør med farget 
overflatefinish; bygningsmaterialer, nemlig 
aluminiumsoffitter, fascia, dører, paneler, skodder, 
vinduer, lister, søyler, skjermer, gittere og skinner; 
bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger 
av metall; små isenkramgjenstander av metall; rør av 
metall. 

  Klasse 11   Utstyr for behandling av avløpsvann. 
  Klasse 12   Kjøretøy; hjul til kjøretøy; komponenter for 

landkjøretøy og fly. 
  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall). 
  Klasse 20   Kjerner dannet av keramikk og mønstre dannet av 

voks og plast for metallstøping. 
  Klasse 40   Aluminumbehandlingsprosess for forbehandling; 

tilpassede produksjonstjenester innen feltet 
romfartsprogrammer; overflatebehandling av 
materialer; behandling av bilhjul; overflatebehandling 
av bygningsmaterialer; overflatebehandling av metaller; 
overflatebehandling av komposittmaterialer; 3D 
printing. 

  Klasse 42   Teknisk rådgivning, design og ingeniørtjenester for 
andre innen feltet metallproduksjon; ingeniør- og 
designtjenester innen feltet romfartsprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290058 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608656 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARCTIC AVENUE AS, Thereses gate 31 B, 0454 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Plakater, fotografier og trykksaker 
  Klasse 35   Utstilling og salg av følgende varer på internett, 

telefon og postordre; Plakater, kunst, fotografier, 

grafiske trykksaker, fotorammer, og veggdekor 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290059 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608658 
(220) Inndato: 2016.08.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 UNOCHOICE AS, Slåttlia 24, 8072 BODØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Coaching (veiledning) 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290060 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2016.03.14, EM,  015217128 
(210) Søknadsnr.: 201608659 
(220) Inndato: 2016.08.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AS Viljandi Aken ja Uks, Puidu 6, EE-71020 VILJANDI, 
Estland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer og –elementer, ikke av metall; 
dører, porter, vinduer og vindusbekledning, ikke av 
metall; dobbelglaserte enheter (ikke metalliske); 
glasspaneler for dører; dørkarmer, ikke av metall; 
dørkarmer i tre; dørspeil, ikke i metall; brannsikre dører, 
ikke i metall; porter til hjemme-garasjer (ikke i metall); 
gjennomsiktige dører (ikke i metall) for bygninger; 
vinduskarmer, ikke av metall; vinduskarmer i tre, belagt 
med aluminium; vindusglass for bygging; speilglass 
(vinduer) for bygging; varmeisolerende glass (bygging); 
vindusglass; farget vindusglass; konstruksjoner og 
transportable bygninger, ikke av metall; terskler av 
ikke-metalliske materialer; trevirke og kunstig trevirke; 
bearbeidet tømmer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 



registrerte varemerker 2016.12.12 - nr 50/16

13 
 

(111) Reg.nr.: 290061 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608660 
(220) Inndato: 2016.08.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Laboratoire Aguettant, 1, rue Alexander Fleming , FR-
69007  LYON, Frankrike 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Injiseringsløsninger av sink for medisinsk bruk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290062 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201607974 
(220) Inndato: 2016.07.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Institutt for Energiteknikk, Postboks 40, 2027 

KJELLER, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Kristian Augusts gate 
7 B , 0164 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9    Alarminstrumenter; analyseapparater unntatt for 

medisinsk bruk; analyseapparater for luft; apparater for 
presisjonsmåling; periferiutstyr for datamaskiner; 
databehandlingsapparater og -innretninger; 
databehandlingsapparater og -innretninger; 
dataprogrammer innregistrerte på databærere; 
dataprogrammer som nedlastbar programvare; 
densimeter; detektorer; elektriske apparater for kontroll 
og overvåkning; elektriske installasjoner for fjernstyring 
av industrioperasjoner; elektriske installasjoner for 
fjernstyring av industrioperasjoner; elektrodynamiske 
apparater for fjernstyring av signaler; elektroniske 
oppslagstavler; nedlastbare elektroniske publikasjoner; 
fysikkapparater og -instrumenter; grensesnittenheter for 
datamaskiner; hastighetsmålere; instrumenter for 
kontroll av varmekjeler; ioniseringsapparater ikke for 
behandling av luft; kontrollapparater, elektriske; 
kontrolltavler; magnetiske databærere; magnetkort; 
meteorologiske instrumenter; mikroprosessorer; 
mottakerapparater for audio og video; 
måleinstrumenter; måleredskaper; 
observasjonsinstrumenter; operative programmer, 
innregistrerte for datamaskiner; optiske databærere; 
overvåkningsprogrammer for datamaskiner; 
partikkelakseleratorer; programvarer; 
projeksjonsapparater; projeksjonsskjermer; satellitter 
for vitenskapelig bruk; senderapparater for elektroniske 
signaler; lysende eller mekaniske signalanordninger; 
sikringsinnretninger for jernbane- og lufttrafikk; 
simulatorer for styring eller kontroll av prosessanlegg 

eller kjøretøyer; skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer; sonder for vitenskapelig bruk; 
spektroskoper; trykkmåleinstrumenter; vakuummålere; 
solceller.  Instrumenter for analyse av 
sporingsstoff/trasere. Strømningsmålere.     

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
veiledning av studenter; kursvirksomhet innen miljø- og 
strålevern, nukleær sikkerhet og pålitelighet. 

  Klasse 42   Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av dataprogrammer; 
analysetjenester av radioaktivitet, materialstruktur, 
korrosjon og innen farmasi, kjemi, geokjemi og geologi 
samt for utnyttelse av oljeforekomster; plantegning i 
forbindelse med bygging; teknisk forskning; kontroll av 
oljebrønner; industridesign; tekniske prosjektstudier; 
konsulentbistand ved oljeleting; ingeniørvirksomhet; 
utleie av datamaskiner; programmering for 
datamaskiner; fysikkforskning; mekanisk forskning; 
geologisk forskning; kalibreringstjenester; utarbeidelse 
samt ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; 
konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; 
utleie av dataprogrammer; forskning og utvikling av nye 
produkter; vedlikehold av dataprogrammer; analysering 
av datasystemer; design av datasystemer; konvertering 
av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; 
konvertering av dataprogrammer og data; 
konsulenttjenester om og måling av ioniserende 
stråling og ikke-ioniserende stråling; modellering av 
energiproduksjon, energiflyt og teknologier for 
energietterspørsel i fysiske energisystemer samt ett av 
tilhørende komponenter; nøytrondiffraksjonstjenester; 
radonmåling; korrosjonstesting og -analyse. 
Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og 
utvikling innenfor petroleumsteknologi, 
elektronstrålesveising og andre sveiseteknologier, MTO 
(Menneske-Teknologi-Organisasjon), nukleær sikkerhet 
og pålitelighet, fornybar- og miljøteknologi, fysikk, og 
radioactive legemidler. Vitenskaplige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling innenfor 
miljøteknologi, CO2 fangst og miljøforbedring, 
bergartbehandlings- og mineralproduksjonsprosesser;  
Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og 
utvikling innenfor petroleumteknologi, design og bruk 
av sporingsstoff/trasere,  modellering av strømning i rør 
og hydrocarbonreservoar samt modellering av 
geologisk reservoir;  Vitenskaplige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling innenfor fornybar 
energy, solceller, halvledere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290063 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608661 
(220) Inndato: 2016.08.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 China Resources Snow Breweries Company Ltd., 

Room 306 China Resources Building, No. 8  
Jianguomen North Avenue, CN-100005 DONGCHENG 
DISTRICT, BEIJING, Kina 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Kaffe; kaffedrikker; kakaodrikker; sjokoladedrikker; te; 
soyamel. 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; ingefærøl; fruktdrikker, alkoholfrie; 
drikkevann; mineralvann [drikker]; most; limonade; 
grønnsaksjuice [drikker]; sodavann; mandelmelk 
[drikker]; peanøttmelk [ikke alkoholholdig]; kvass (ikke-
alkoholholdig drikke); soyabaserte drikker, andre enn 
melkesubstitutter.  

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl; whisky; baijiu 
[kinesisk destillert alkohol]; sake [risbrennevin]; 
alkoholholdige fruktekstrakter; alkoholholdige drikker 
med frukter; cocktailer.  

  Klasse 43   Kafeer; kafeteriaer; kantiner; hoteller; restauranter; 
snack-barer; bartjenester; formidling av midlertidig losji 
[hoteller, pensjonater]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290064 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2016.06.24, US, 87/082,691 
(210) Søknadsnr.: 201608662 
(220) Inndato: 2016.08.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HyperGrid, Inc., 1975 W. El Camino Real, Suite 306, 

US-CA94040 MOUNTAIN VIEW, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskinvare; datalagringssystemer, nemlig 

maskinvare og programvare for å lagre, gjenfinne, 
analysere og distribuere data; 
datakommunikasjonssystemer, nemlig maskinvare og 
programvare for å kommunisere data mellom 
innretninger og systemer; styreenheter for datalagring 
som styrer lagringen og gjenfinningen av data lagret på 
flere datalagringsinnretninger; 
datalagringsakseleratorer som forbedrer 
datalagringsaktiviteter og programmer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290065 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201613319 
(220) Inndato: 2016.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MILJØFABRIKKEN AS, Inkognito terrasse 6, 0256 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom. 
  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. 
  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290066 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201600874 
(220) Inndato: 2016.01.25 
(180) Registreringen utløper: 2026.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

MONSTER ENERGY ULTRA 
SUNRISE 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290067 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2005.11.18, NZ, 738999 
(210) Søknadsnr.: 200605201 
(220) Inndato: 2006.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskiner; datahardware; datasoftware; 
periferutstyr for datamaskiner; bærbare datamaskiner 
(notebook-computere); bærbare datamaskiner (laptop-
computere); bærbare datamaskiner (tablett-PC); 
dataservere; håndholdte datamaskiner; mobile 
datamaskiner; harddisker/platelagere (hard drives); 
høyttalere; høyttalere for datamaskiner; personlige 
digitale assistenter (PDA); elektroniske planleggere; 
elektroniske notisblokker/-bøker; magnetiske 
databærere; dataspillmaskiner; mikroprosessorer; 
minnekort/-brikker; monitorer; bildeskjermer (displayer); 
tastaturer; datainputinnretninger; datakabler; modemer; 
skrivere; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290068 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608812 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TT MICRO AS, Postboks 150 Oppsal, 0619 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; antenner; 
elektroniske lommeoversettere; lommeradio; 
radioapparater; radioapparater for kjøretøyer; 
radioforsterkere; senderapparater for elektroniske 
signaler; strømavbrytere; strømvekslere; apparater og 
instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av 
lyd og/ eller bilde herunder også apparater for mottak, 
lagring, gjengivelse, avspilling, opptak og overføring av 
lyd og/eller bilde; mikrofoner, lydmoduler, forsterkere, 
ekkokompensatorer, miksere, høyttalere, 
fjernstyringsapparater, radiomottakere, radioer, 
fjernsynsapparater, fjernkontroller, diskspiller, 
minnebasert spillere og bærbare terminaler; 
grammofonplater; databehandlingsutstyr; batteriladere.

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; annonse- og reklamevirksomhet, 
markedsførings- og informasjonstjenester relatert til 
markedsføring og salg av apparater og tilbehør for 
opptak, overføring og reproduksjon av lyd og/eller 
bilder. 

  Klasse 37   Installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet 
av elektriske apparater og instrumenter, herunder 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av apparater og 
tilbehør for opptak, overføring og reproduksjon av lyd 
og/eller bilder, som mikrofoner, lydmoduler, forsterkere, 
ekkokompensatorer, miksere, forsterkere, høyttalere, 
fjernstyringsapparater, radiomottakere, radioer, 
fjernsynsapparater, fjernkontroller, diskspiller, 
minnebasert spillere og bærbare terminaler, 
magnetiske databærere, grammofonplater, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 



registrerte varemerker 2016.12.12 - nr 50/16

16 
 

(111) Reg.nr.: 290069 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201605158 
(220) Inndato: 2016.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEMPRO AS, Tykkemyr 1, 1597 MOSS, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, og formidling av 

medietjenester, herunder digitalt; design av 
markedsføringsmateriale; salgtjenester, herunder av 
digitale informasjonsprodukter; fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside; reklame; 
salgsfremmende tjenester for tredjemann; informasjon, 
konsultasjon og rådgivning i forbindelse med 
ovennevnte tjenester. 

  Klasse 42   Designtjenester; design og internett- (web) tjenester; 
strategisk design; industrielt design; grafisk 
formgivning; industriell formgivning; tegning; utforming 
og utarbeidelse av forretningskjennetegn; 
varemerkebygging (branding); utvikling, opprettelse og 
design av websider; webhotell; vertskap for nettsider; 
konsulenttjenester vedrørende webdesign; 
systemutvikling; emballasjedesign; informasjon, 
konsultasjon og rådgivning i forbindelse med 
ovennevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290070 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201605166 
(220) Inndato: 2016.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SEMPRO AS, Tykkemyr 1, 1597 MOSS, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salgsfremmende tjenester (for tredjemann); 
utsendelse av reklamemateriell og -annonser; 
formidling av annonser, reklame og medietjenester; 
informasjon, konsultasjon og rådgiving i forbindelse 
med ovennevnte tjenester. 

  Klasse 42   Nettskytjenester, herunder for utsendelse av SMS, 
bestilling av annonser, opprettelse og design av 

websider; design og utvikling av dataprogrammer; 
applikasjonstjenester; design, opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre; Plattformtjenester 
[PaaS]; Softwaretjenester [SaaS]; informasjon, 
konsultasjon og rådgiving i forbindelse med ovennevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290071 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201605302 
(220) Inndato: 2016.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SEMPRO AS, Tykkemyr 1, 1597 MOSS, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salgsfremmende tjenester (for tredjemann); 
utsendelse av reklamemateriell og -annonser; 
formidling av annonser, reklame og medietjenester; 
informasjon, konsultasjon og rådgiving i forbindelse 
med ovennevnte tjenester. 

  Klasse 42   Nettskytjenester, herunder for utsendelse av SMS, 
bestilling av annonser, opprettelse og design av 
websider; design og utvikling av dataprogrammer; 
applikasjonstjenester; design, opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre; Plattformtjenester 
[PaaS]; Softwaretjenester [SaaS]; informasjon, 
konsultasjon og rådgiving i forbindelse med ovennevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290072 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201606015 
(220) Inndato: 2016.05.23 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Norsk Engros Service NUF, Postboks 165, 1401 SKI, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Containere av metall. 
  Klasse 12   ATV-firehjulinger; mopeder; scootere; motorcrossere; 

mini-motorsykler; motorsykler; sykler; motorer for 
sykler; båter; minidumpere; vippevogner; elektriske 
kjøretøyer; elektriske motorer for landkjøretøyer; 
motorer for landkjøretøyer; fjernstyrte biler [andre enn 
leker]. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; detalj- og 
engroshandel av hjem, sport og fritidsartikler, ATV-
firehjulinger, ATV-motorer, ATV-utstyr, mopeder og 
scootere, motocrossere, mini-motorsykler, sykler, 
tredemøller, snøfresere, elektriske kjøretøy for barn og 
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unge, fritidsbåter og båtmotorer, hjelmer til bruk for 
motorsykler, scootere og sykler, blandebatterier til bad 
og kjøkken, kompressormaskiner, kontorstoler, 
overvåkningskameraer, termometer; handel og salg av 
hageutstyr, herunder minidumpere, gressklippere, 
gresstrimmere, hekksakser, høytrykkspylere, 
kompostkverner, komprimeringsmaskiner, løvblåsere, 
motorsager, sirkelsager og vannpumper; handel og 
salg av kjøkkenutstyr, herunder kjøleskap, 
induksjonsplater, lommevekter; handel og salg av 
container brakker; handel og salg av radiostyrte leker 
og utstyr; handel og salg av deler til alle forannevnte 
varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290073 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201606183 
(220) Inndato: 2016.05.25 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KEF Celestion Corporation,  P.O. Box 709, KY-11107 

GRAND CAYMAN, Cayman-øyene 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Instrumenter for opptak, overføring, behandling, 

mottak, reproduksjon av lyd og/eller bilder; høyttalere; 
medier med innregistrerte lyder og/eller bilder; tomme 
medier brukt til opptak av lyder og/eller bilder; DVD-
spillere; VCD-spillere; CD-spillere; Mp3-spillere; trådløs 
signalmottaker; kringkastingsutstyr omfattende DVD-
spiller og/eller VCD-spiller og/eller CD-spiller og/eller 
MP3-spiller og/eller trådløs signalmottaker; stereofonisk 
akustisk utstyr; anordninger for spill tilpasset kun for 
bruk med TV-mottakere eller videofrekvenskomponent; 
dataprosesseringsanordninger, hodetelefoner, 
øretelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290074 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608818 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Micro-Star Int'L Co, Ltd, No. 69, Li-De St., Jung-He 

District, TW- NEW TAIPEI CITY 235, Taiwan 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataservere; bærbare datamaskiner; eksterne 

dataenheter og deler, nemlig datamaskinvarer 
(hardware), dataprogramvare(software) inneholdende 
operativsystemprogrammer, hukommelseslager for 
datamaskiner, harddisker, CD-ROM platestasjon, CD 
brennere, scannere, datakabinetter for personlige 
datamaskiner, enheter for trådløse tilgangspunkter 
("WAP"), rutere og medieavspillere; datahovedkort; 
videoskjermkort; datamus; tastaturer for datamaskiner; 
LCD-monitorer, nemlig Thin Film Transistor-Liquid 
Crystal Display [TFT-LCD] monitorer; 
datanettverksrutere. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskinvarer(hardware) 

  Klasse 42   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
dataprogramvare(software). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290075 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608819 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Micro-Star Int'L Co, Ltd, No. 69, Li-De St., Jung-He 

District, TW- NEW TAIPEI CITY 235, Taiwan 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataservere; bærbare datamaskiner; eksterne 

dataenheter og deler, nemlig datamaskinvarer 
(hardware), dataprogramvare(software) inneholdende 
operativsystemprogrammer, hukommelseslager for 
datamaskiner, harddisker, CD-ROM platestasjon, CD 
brennere, scannere, datakabinetter for personlige 
datamaskiner, enheter for trådløse tilgangspunkter 
("WAP"), rutere og medieavspillere; datahovedkort; 
videoskjermkort; datamus; tastaturer for datamaskiner; 
LCD-monitorer, nemlig Thin Film Transistor-Liquid 
Crystal Display [TFT-LCD] monitorer; 
datanettverksrutere. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskinvarer(hardware). 

  Klasse 42   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
dataprogramvare(software). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290076 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201607198 
(220) Inndato: 2016.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOREFISH AS, Postboks 1262 Sluppen, 7462 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Levende dyr. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning. 

  Klasse 44   Fiskeoppdrettstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290077 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608848 
(220) Inndato: 2016.08.05 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE MIGHTY HP VOXEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Maskiner, nemlig 3D-printere; printingmaskiner for 
kommersiell eller industriell bruk; printing- og 
trykkpresser. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring og 
promoteringsprogramtjenester; 
markedsføringskonsultasjoner relatert til maskiner, 
nemlig 3D-printere, printingmaskiner for kommersiell 
eller industriell bruk, printing- og trykkpresser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290078 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2016.07.13, US, 87/102,339 
(210) Søknadsnr.: 201608256 
(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: 

 WorldVentures Holdings, LLC, 5100 Tennyson Pkwy, 
US-TX75024 PLANO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartkort; applikasjonssoftware for mobiltelefoner, 
stasjonære og håndholdte datamaskiner; mobilapp; 
nedlastbare podcasts; læringsrike lyd- og videoopptak 
innen reise; nedlastbare elektroniske publikasjoner i 
form av magasiner, brosjyrer, hefter, nyhetsbrev og 
håndbøker innen reise; e-handelsprogramvare som 
tillater brukere å utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner gjennomført i form av en 
auksjon via et globalt datanettverk og 
databasesoftware med informasjon innen hobbyer, 
samleobjekter og et bredt utvalg av produkter; 
elektronisk enhet i form av en digital lommebok som 
lagrer og beskytter finans; virtuell virkelighet-software 
for reisebruk; nedlastbar software for søking i 
dugnadsbasert (crowd-sourced) informasjon; video- og 
dataspillprogrammer; elektronisk spillsoftware for 
håndholdte elektroniske enheter; elektronisk 
spillsoftware. 

  Klasse 16   Trykte publikasjoner, nemlig magasiner, brosjyrer, 
hefter, nyhetsbrev og håndbøker innen reise.  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 35   Flernivå-markedsføringstjenester; annonse og 

reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; reklame-, 
markedsførings- og promoteringstjenester; online 
handelstjenester, nemlig, drift av online 
markedsplasser for selgere og kjøpere av varer og 
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tjenester; online handelstjenester der selgere legger ut 
produkter eller tjenester som skal tilbys for salg, og 
hvor kjøp eller budgivning gjøres via internett for å 
tilrettelegge for salg av andres varer og tjenester av 
andre via et datanettverk; tilveiebringelse av 
evaluerende tilbakemeldinger og rangeringer av 
selgers varer og tjenester, verdien og prisene på 
selgers varer og tjenester, kjøpers og selgers ytelse, 
levering og samlet handelsopplevelse i denne 
forbindelse; tilveiebringelse av en søkbar online 
annonseguide med varer og tjenester fra online-
forhandlere; tilveiebringelse av en søkbar online 
evalueringsdatabase for kjøpere og selgere; 
tilveiebringelse av et nettsted hvor brukere kan legge 
inn rangeringer, vurderinger og anbefalinger om 
produkter og tjenester; annonse- og 
markedsføringstjenester tilveiebrakt ved hjelp av 
indirekte metoder for markedsføring, nemlig sosiale 
medier, søkemotormarkedsføring, 
forespørselsmarkedsføring, internettmarkedsføring, 
mobilmarkedsføring, blogging og andre former for 
passive, delings- eller virale kommunikasjonskanaler; 
forretningsrådgivning og -informasjon relatert til lån, 
finans og kapital.  

  Klasse 36   Forsikrings- og garantitjenester, utstedelse og 
administrasjon av reiseforsikring, bilkollisjonsforsikring, 
ansvarsforsikring og livsforsikring; 
forsikringsadministrasjon og garantier for medisinske 
helsetjenester, sykehushelsetjenester og relaterte 
helsetjenester og fordelsprogrammer; lånetjenester; 
eiendomsforvaltnings- og -leasingtjenester; 
forretningsinkubatortjenester; risikokapitalfinansiering; 
tilveiebringelse av kreditt, lån, forsikring, valutaveksling 
og reisesjekker; finansierings- og lånetjenester; 
finansiering av lån; utleie av fast eiendom; 
eiendomslistetjenester for boligutleie og leiligheter til 
leie; eiendomsutleie, nemlig utleie av boliger, 
ferieboliger, boenheter og leiligheter. 

  Klasse 38   Samtaleromtjenester for sosiale nettverk; tilby tilgang 
til elektroniske databaser innen området sosiale 
nettverk; tilveiebringelse av online 
kommunikasjonslenker som overfører nettstedets 
brukere til andre lokale og globale nettsider; tilby 
brukertilgang til data på internett innen området sosiale 
nettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av online- og 
telekommunikasjonsfasiliteter for sanntids interaksjon 
mellom og blant brukere av datamaskiner, mobile og 
håndholdte datamaskiner og kablede og trådløse 
kommunikasjonsenheter; tilveiebringelse av et 
nettbasert fellesskapsforum hvor brukere kan dele 
informasjon, bilder, lyd- og videoinnhold om seg selv, 
deres behag og ubehag, daglige aktiviteter, hvor de 
kan få tilbakemeldinger fra sine medbrukere, danne 
virtuelle samfunn, og å engasjere seg i sosiale nettverk; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk 
overføring av data, meldinger, grafikk, bilder og 
informasjon; peer-to-peer bildedelingstjenester, nemlig 
elektronisk overføring av digitale bildefiler mellom 
internettbrukere; tilveiebringelse av tilgang til 
datamaskin- og elektroniske og nettbaserte databaser; 
tilveiebringelse av online kommunikasjonslenker som 
overfører nettstedets brukere til andre lokale og globale 
websider; tilveiebringelse av online samtalerom og 
elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger 
av generell interesse mellom brukere; 
kringkastingstjenester over data- eller andre 
kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, 
publisering visning og elektronisk overføring av data, 
informasjon, meldinger, grafikk og bilder; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk 
overføring av bilder og videoer; elektronisk 
oppslagstavle-tjenester; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig overføring av reklame og 
mediareklamekommunikasjon via data- og 
kommunikasjonsnettverk; levering av digital musikk ved 
hjelp av elektronisk overføring; tekstmeldingstjenester; 
tilveiebringelse av brukertilgang til tredjeparts 
nettsteder som ligger på servere som er tilgjengelige 

via et globalt datanettverk; samtalerom på internett. 
  Klasse 39   Reisebyråtjenester, nemlig tilveiebringelse av 

reiseinformasjon og foreståelse av reservasjoner for 
lufttransport, turer, cruise, attraksjoner, nemlig 
arrangering og gjennomføring av sightseeingturer, 
arrangering av cruise og bestilling av reiser ved hjelp 
av telefon eller datanettverk og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk.  

  Klasse 41   Tilveiebringelse av ikke-nedlastbare podcaster; 
arrangering og ledelse av arbeidsgrupper for 
opplæringsformål, opplæringssamlinger og seminarer 
innen reise; forestå reservasjoner for attraksjoner, 
nemlig show og andre underholdningsarrangementer, 
samt konsertbestillinger; undervisningstjenester, nemlig 
avholdelse av undervisningskurs relatert til 
reiselivsbransjen; tilveiebringelse av online 
publikasjoner i form av magasiner, brosjyrer, hefter, 
nyhetsbrev og håndbøker innen reise; arrangering og 
gjennomføring av opplæringssamlinger og seminarer 
innen reise; online dugnadsbaserte (crowd-sourced) og 
fellesskapsbaserte utdanningstjenester; tilveiebringelse 
av online dataspill og elektroniske spill; tilby online 
videospill; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
dataspill; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
elektroniske spill; tilby midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare videospill. 

  Klasse 42   Opprettelse av et onlinefellesskap; tilveiebringelse av 
en interaktiv nettside og mobilapplikasjon; peer-to-
browser bildedelingstjenester, nemlig tilveiebringelse 
av et nettsted med teknologi som setter brukerne i 
stand til å laste opp, vise og laste ned digitale bilder; 
design og utvikling av virtuell virkelighet-software; 
vertskapstjenester for nettsteder; programvare som en 
tjeneste (SaaS-tjenester) med software for bruk av 
organisasjoner for analyse av dugnadsbasert 
(crowdsourced) digital identitet-analyseresultater og 
enhetsgjenkjenningsdata; datatjenester, nemlig 
plattform som en tjeneste (PaaS) gjennom å tilby et 
applikasjonsplattformgrensesnitt for bruk av andre for 
innsamling, aggregering, kompilering, formidling, 
overføring og behandling av både dugnadsbaserte data 
og data fra globale posisjoneringssystemer til bruk i 
prediktiv modellering og analyse. 

  Klasse 43   Reisebyråtjenester, nemlig forestå reservasjoner for 
midlertidig losji. 

  Klasse 44   Omfattende helsepleiefordelsprogrammer, nemlig 
integrerte helsepleietjenester med et nettverk av 
internasjonale helsepleietilbydere, herunder helsepleie 
tilbudt gjennom helseorganisasjoner og foretrukket 
tilbyder-organisasjoner, nemlig medisinske tjenester, 
tannhelse- og tannpleietjenester, sykehustjenester, 
hjemmehelsepleietjenester, tjenester innen preventiv 
helsepleiebehandling, fysiske og mentale 
terapitjenester. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverkstjenester;  date-tjenester, 
ekteskapsrådgivning, rådgivning, nemlig tilby råd 
vedrørende personlige forhold og personlig velvære via 
et globalt datanettverk; internettbasert introduksjon og 
sosiale nettverkstjenester; tilveiebringelse av et 
nettsted med informasjon innen området velvære i 
personlige forhold; tilveiebringelse av informasjon innen 
området velvære i personlige forhold; tilveiebringelse 
av informasjon innen området sosial introduksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290079 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2016.07.13, US, 87/102,334 
(210) Søknadsnr.: 201608257 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WorldVentures Holdings, LLC, 5100 Tennyson Pkwy, 
US-TX75024 PLANO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartkort; applikasjonssoftware for mobiltelefoner, 
stasjonære og håndholdte datamaskiner; mobilapp; 
nedlastbare podcasts; læringsrike lyd- og videoopptak 
innen reise; nedlastbare elektroniske publikasjoner i 
form av magasiner, brosjyrer, hefter, nyhetsbrev og 
håndbøker innen reise; e-handelsprogramvare som 
tillater brukere å utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner gjennomført i form av en 
auksjon via et globalt datanettverk og 
databasesoftware med informasjon innen hobbyer, 
samleobjekter og et bredt utvalg av produkter; 
elektronisk enhet i form av en digital lommebok som 
lagrer og beskytter finans; virtuell virkelighet-software 
for reisebruk; nedlastbar software for søking i 
dugnadsbasert (crowd-sourced) informasjon; video- og 
dataspillprogrammer; elektronisk spillsoftware for 
håndholdte elektroniske enheter; elektronisk 
spillsoftware. 

  Klasse 16   Trykte publikasjoner, nemlig magasiner, brosjyrer, 
hefter, nyhetsbrev og håndbøker innen reise. 

  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg. 
  Klasse 35   Flernivå-markedsføringstjenester; annonse og 

reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; reklame-, 
markedsførings- og promoteringstjenester; online 
handelstjenester, nemlig, drift av online 
markedsplasser for selgere og kjøpere av varer og 
tjenester; online handelstjenester der selgere legger ut 
produkter eller tjenester som skal tilbys for salg, og 
hvor kjøp eller budgivning gjøres via internett for å 
tilrettelegge for salg av andres varer og tjenester av 
andre via et datanettverk; tilveiebringelse av 
evaluerende tilbakemeldinger og rangeringer av 
selgers varer og tjenester, verdien og prisene på 
selgers varer og tjenester, kjøpers og selgers ytelse, 
levering og samlet handelsopplevelse i denne 
forbindelse; tilveiebringelse av en søkbar online 
annonseguide med varer og tjenester fra online-
forhandlere; tilveiebringelse av en søkbar online 
evalueringsdatabase for kjøpere og selgere; 
tilveiebringelse av et nettsted hvor brukere kan legge 
inn rangeringer, vurderinger og anbefalinger om 
produkter og tjenester; annonse- og 
markedsføringstjenester tilveiebrakt ved hjelp av 
indirekte metoder for markedsføring, nemlig sosiale 
medier, søkemotormarkedsføring, 
forespørselsmarkedsføring, internettmarkedsføring, 
mobilmarkedsføring, blogging og andre former for 
passive, delings- eller virale kommunikasjonskanaler; 
forretningsrådgivning og -informasjon relatert til lån, 
finans og kapital. 

  Klasse 36   Forsikrings- og garantitjenester, utstedelse og 
administrasjon av reiseforsikring, bilkollisjonsforsikring, 
ansvarsforsikring og livsforsikring; 
forsikringsadministrasjon og garantier for medisinske 
helsetjenester, sykehushelsetjenester og relaterte 
helsetjenester og fordelsprogrammer; lånetjenester; 
eiendomsforvaltnings- og -leasingtjenester; 
forretningsinkubatortjenester; risikokapitalfinansiering; 
tilveiebringelse av kreditt, lån, forsikring, valutaveksling 
og reisesjekker; finansierings- og lånetjenester; 
finansiering av lån; utleie av fast eiendom; 

eiendomslistetjenester for boligutleie og leiligheter til 
leie; eiendomsutleie, nemlig utleie av boliger, 
ferieboliger, boenheter og leiligheter. 

  Klasse 38   Samtaleromtjenester for sosiale nettverk; tilby tilgang 
til elektroniske databaser innen området sosiale 
nettverk; tilveiebringelse av online 
kommunikasjonslenker som overfører nettstedets 
brukere til andre lokale og globale nettsider; tilby 
brukertilgang til data på internett innen området sosiale 
nettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av online- og 
telekommunikasjonsfasiliteter for sanntids interaksjon 
mellom og blant brukere av datamaskiner, mobile og 
håndholdte datamaskiner og kablede og trådløse 
kommunikasjonsenheter; tilveiebringelse av et 
nettbasert fellesskapsforum hvor brukere kan dele 
informasjon, bilder, lyd- og videoinnhold om seg selv, 
deres behag og ubehag, daglige aktiviteter, hvor de 
kan få tilbakemeldinger fra sine medbrukere, danne 
virtuelle samfunn, og å engasjere seg i sosiale nettverk; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk 
overføring av data, meldinger, grafikk, bilder og 
informasjon; peer-to-peer bildedelingstjenester, nemlig 
elektronisk overføring av digitale bildefiler mellom 
internettbrukere; tilveiebringelse av tilgang til 
datamaskin- og elektroniske og nettbaserte databaser; 
tilveiebringelse av online kommunikasjonslenker som 
overfører nettstedets brukere til andre lokale og globale 
websider; tilveiebringelse av online samtalerom og 
elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger 
av generell interesse mellom brukere; 
kringkastingstjenester over data- eller andre 
kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, 
publisering visning og elektronisk overføring av data, 
informasjon, meldinger, grafikk og bilder; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk 
overføring av bilder og videoer; elektronisk 
oppslagstavle-tjenester; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig overføring av reklame og 
mediareklamekommunikasjon via data- og 
kommunikasjonsnettverk; levering av digital musikk ved 
hjelp av elektronisk overføring; tekstmeldingstjenester; 
tilveiebringelse av brukertilgang til tredjeparts 
nettsteder som ligger på servere som er tilgjengelige 
via et globalt datanettverk; samtalerom på internett. 

  Klasse 39   Reisebyråtjenester, nemlig tilveiebringelse av 
reiseinformasjon og foreståelse av reservasjoner for 
lufttransport, turer, cruise, attraksjoner, nemlig 
arrangering og gjennomføring av sightseeingturer, 
arrangering av cruise og bestilling av reiser ved hjelp 
av telefon eller datanettverk og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk.  

  Klasse 41   Tilveiebringelse av ikke-nedlastbare podcaster; 
arrangering og ledelse av arbeidsgrupper for 
opplæringsformål, opplæringssamlinger og seminarer 
innen reise; forestå reservasjoner for attraksjoner, 
nemlig show og andre underholdningsarrangementer, 
samt konsertbestillinger; undervisningstjenester, nemlig 
avholdelse av undervisningskurs relatert til 
reiselivsbransjen; tilveiebringelse av online 
publikasjoner i form av magasiner, brosjyrer, hefter, 
nyhetsbrev og håndbøker innen reise; arrangering og 
gjennomføring av opplæringssamlinger og seminarer 
innen reise; online dugnadsbaserte (crowd-sourced) og 
fellesskapsbaserte utdanningstjenester; tilveiebringelse 
av online dataspill og elektroniske spill; tilby online 
videospill; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
dataspill; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
elektroniske spill; tilby midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare videospill. 

  Klasse 42   Opprettelse av et onlinefellesskap; tilveiebringelse av 
en interaktiv nettside og mobilapplikasjon; peer-to-
browser bildedelingstjenester, nemlig tilveiebringelse 
av et nettsted med teknologi som setter brukerne i 
stand til å laste opp, vise og laste ned digitale bilder; 
design og utvikling av virtuell virkelighet-software; 
vertskapstjenester for nettsteder; programvare som en 
tjeneste (SaaS-tjenester) med software for bruk av 
organisasjoner for analyse av dugnadsbasert 
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(crowdsourced) digital identitet-analyseresultater og 
enhetsgjenkjenningsdata; datatjenester, nemlig 
plattform som en tjeneste (PaaS) gjennom å tilby et 
applikasjonsplattformgrensesnitt for bruk av andre for 
innsamling, aggregering, kompilering, formidling, 
overføring og behandling av både dugnadsbaserte data 
og data fra globale posisjoneringssystemer til bruk i 
prediktiv modellering og analyse. 

  Klasse 43   Reisebyråtjenester, nemlig forestå reservasjoner for 
midlertidig losji. 

  Klasse 44   Omfattende helsepleiefordelsprogrammer, nemlig 
integrerte helsepleietjenester med et nettverk av 
internasjonale helsepleietilbydere, herunder helsepleie 
tilbudt gjennom helseorganisasjoner og foretrukket 
tilbyder-organisasjoner, nemlig medisinske tjenester, 
tannhelse- og tannpleietjenester, sykehustjenester, 
hjemmehelsepleietjenester, tjenester innen preventiv 
helsepleiebehandling, fysiske og mentale 
terapitjenester. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverkstjenester; date-tjenester, 
ekteskapsrådgivning, rådgivning, nemlig tilby råd 
vedrørende personlige forhold og personlig velvære via 
et globalt datanettverk; internettbasert introduksjon og 
sosiale nettverkstjenester; tilveiebringelse av et 
nettsted med informasjon innen området velvære i 
personlige forhold; tilveiebringelse av informasjon innen 
området velvære i personlige forhold; tilveiebringelse 
av informasjon innen området sosial introduksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290080 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201610214 
(220) Inndato: 2016.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 THE SUGAR FREE BAKER SYNNE V GULDAHL, 

Brinken 2, 3426 GULLAUG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 40   Produksjon av sukkerfrie iskrem – produkter.  
  Klasse 41   Tekstforfatter-virksomhet; publisering og utgivelse av 

elektroniske bøker; utdanning om sukkerfri baking via 
en blogg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290081 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608217 
(220) Inndato: 2016.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Elkem AS, Drammensveien 169, 0277 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ROBERTHA NATALIA HÖGLUND, c/o Elkem AS, 
Technology, IP Department, Postboks 8040 Vågsbygd, 
4675 KRISTIANSAND S, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Silisium for fremstilling av aluminium legeringer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290082 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608829 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Archer (UK) Limited, Archer House, Main Road, GB-
AB210BP BLACKBURN, ABERDEEN, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 7   Elektrisk drevne verktøy, maskiner og apparater for 
boring, klargjøring og produksjon av fluider fra olje, 
gass, kondensat- og vannbrønner og borehull; 
maskiner og apparater for intervensjon i olje, gass, 
kondensat - og vannbrønner, samt borehull; elektrisk 
drevne verktøy, maskiner og apparater for sementering 
av olje, gass, kondensat-  og vannbrønner, samt 
borehull; automatiserte batteridrevne nedihullsverktøy 
til bruk i olje, gass, kondensat- og vannbrønner, samt 
borehull; elektrisk drevne sementeringsverktøy for bruk 
i olje, gass, kondensat- og vannbrønner og  borehull; 
elektrisk drevet verktøy til bruk for kontroll av flyt og 
sirkulasjon i olje, gass, kondensat- og vannbrønner og  
borehull; undervannsventiler som er del av maskiner; 
brønnhoder; intervensjonspakninger til bruk for 
forsegling og sikring av olje, gass, kondensat- og 
vannbrønner og  borehull; pakninger for forsegling og 
sikring av olje, gass, kondensat- og vannbrønner og 
borehull; pakninger aktivisert av elektriske nedsenkbare 
pumper (ESP) for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; opphentbare 
pakninger for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; forede 
brønnpakninger for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat-  og vannbrønner og borehull; uforede 
brønnpakninger  for forsegling, og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; nedsenkbare 
pumper for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat og vannbrønner, brønnboringer og borehull; 
nedsenkbare pumper for forsegling og sikring av olje, 
gass, kondensat - og vannbrønner og borehull; 
anordninger, nemlig belter for maskiner for forsegling 
og sikring av olje, gass, kondensat - og vannbrønner og 
borehull; gassløftanordninger, nemlig belter for 
maskiner for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; anordning for 
rengjøring av perforeringer, nemlig belter for maskiner 
for forsegling og sikring av olje, gass, kondensat- og 
vannbrønner og borehull; elektrisk drevne setteverktøy 
(nedihullsutstyr) for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; motoriserte 
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setteverktøy for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; maskindeler 
for forsegling og sikring av olje, gass, kondensat- og 
vannbrønner og borehull, nemlig hengelagre, 
intervensjonshengelagre, opphentbare hengelagre, 
plugger, broplugger, høytrykksplugger, kilebelter, 
mekaniske kilebelter, hydrauliske kilebelter, 
strupeanordninger, varierbare strupeanordninger og 
hydraulisk styrte strupeanordninger; deler og utstyr til 
de forannevnte varer. 

  Klasse 37   Plugging og avstengning av brønner; boring av olje- 
og gassbrønner; brønnboring; installasjon og 
vedlikehold av oljeinstallasjoner; 
undervannsreparasjon, herunder plugging og fjerning 
av brønner; perforering, vasking, rensing, sementering, 
plugging, isolering og avstenging av brønner; utleie av 
mekanisk nedihullsutstyr for perforering, vasking, 
rensing, sementering, plugging og avstenging av 
brønner; ledelse av, oppsyn med og rådgiving 
vedrørende forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290083 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608828 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Archer (UK) Limited, Archer House, Main Road, GB-
AB210BP BLACKBURN, ABERDEEN, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 7   Elektrisk drevne verktøy, maskiner og apparater for 
boring, klargjøring og produksjon av fluider fra olje, 
gass, kondensat- og vannbrønner og borehull; 
maskiner og apparater for intervensjon i olje, gass, 
kondensat - og vannbrønner, samt borehull; elektrisk 
drevne verktøy, maskiner og apparater for sementering 
av olje, gass, kondensat-  og vannbrønner, samt 
borehull; automatiserte batteridrevne nedihullsverktøy 
til bruk i olje, gass, kondensat- og vannbrønner, samt 
borehull; elektrisk drevne sementeringsverktøy for bruk 
i olje, gass, kondensat- og vannbrønner og  borehull; 
elektrisk drevet verktøy til bruk for kontroll av flyt og 
sirkulasjon i olje, gass, kondensat- og vannbrønner og  
borehull; undervannsventiler som er del av maskiner; 
brønnhoder; intervensjonspakninger til bruk for 
forsegling og sikring av olje, gass, kondensat- og 
vannbrønner og  borehull; pakninger for forsegling og 
sikring av olje, gass, kondensat- og vannbrønner og 
borehull; pakninger aktivisert av elektriske nedsenkbare 
pumper (ESP) for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; opphentbare 
pakninger for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; forede 
brønnpakninger for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat-  og vannbrønner og borehull; uforede 
brønnpakninger  for forsegling, og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; nedsenkbare 
pumper for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat og vannbrønner, brønnboringer og borehull; 
nedsenkbare pumper for forsegling og sikring av olje, 
gass, kondensat - og vannbrønner og borehull; 
anordninger, nemlig belter for maskiner for forsegling 
og sikring av olje, gass, kondensat - og vannbrønner og 
borehull; gassløftanordninger, nemlig belter for 
maskiner for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; anordning for 
rengjøring av perforeringer, nemlig belter for maskiner 
for forsegling og sikring av olje, gass, kondensat- og 

vannbrønner og borehull; elektrisk drevne setteverktøy 
(nedihullsutstyr) for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; motoriserte 
setteverktøy for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; maskindeler 
for forsegling og sikring av olje, gass, kondensat- og 
vannbrønner og borehull, nemlig hengelagre, 
intervensjonshengelagre, opphentbare hengelagre, 
plugger, broplugger, høytrykksplugger, kilebelter, 
mekaniske kilebelter, hydrauliske kilebelter, 
strupeanordninger, varierbare strupeanordninger og 
hydraulisk styrte strupeanordninger; deler og utstyr til 
de forannevnte varer. 

  Klasse 37   Plugging og avstengning av brønner; boring av olje- 
og gassbrønner; brønnboring; installasjon og 
vedlikehold av oljeinstallasjoner; 
undervannsreparasjon, herunder plugging og fjerning 
av brønner; perforering, vasking, rensing, sementering, 
plugging, isolering og avstenging av brønner; utleie av 
mekanisk nedihullsutstyr for perforering, vasking, 
rensing, sementering, plugging og avstenging av 
brønner; ledelse av, oppsyn med og rådgiving 
vedrørende forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290084 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.28, US, 86/889,990 
(210) Søknadsnr.: 201602852 
(220) Inndato: 2016.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskiner, PC-er, bærbare datamaskiner, 
reisedatamaskiner, borddatamaskiner, nettbrett, 
datahardware, håndholdte datamaskiner, 
dataperiferiutstyr, nemlig datamus, dataskjermer, 
mobiltelefoner, smarttelefoner, phablets (større 
smarttelefoner). 

  Klasse 35   Online detaljhandelstjenester omfattende 
datamaskiner, nettbrett, datahardware og 
dataperiferiutstyr; mobile detaljhandelstjenester 
omfattende datamaskiner, nettbrett, datahardware og 
dataperiferiutstyr; tilveiebringe et nettsted omfattende 
en online markedsplass for selgere og kjøpere av 
datavarer og –tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290085 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201605973 
(220) Inndato: 2016.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Musti ja Mirri Oy, Lempääläntie 21, FI-33820 
TAMMERFORS, Finland 

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

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

medisinsk bruk; dietetisk stoffer for veterinær bruk; 
kosttilskudd for dyr. 

  Klasse 31   Næringsmidler for dyr; kattesand. 
  Klasse 44   Veterinære tjenester; helsetjenester for dyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290086 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608830 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Archer (UK) Limited, Archer House, Main Road, GB-
AB210BP BLACKBURN, ABERDEEN, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 7   Elektrisk drevne verktøy, maskiner og apparater for 
boring, klargjøring og produksjon av fluider fra olje, 
gass, kondensat- og vannbrønner og borehull; 
maskiner og apparater for intervensjon i olje, gass, 
kondensat - og vannbrønner, samt borehull; elektrisk 
drevne verktøy, maskiner og apparater for sementering 
av olje, gass, kondensat-  og vannbrønner, samt 
borehull; automatiserte batteridrevne nedihullsverktøy 
til bruk i olje, gass, kondensat- og vannbrønner, samt 
borehull; elektrisk drevne sementeringsverktøy for bruk 
i olje, gass, kondensat- og vannbrønner og  borehull; 
elektrisk drevet verktøy til bruk for kontroll av flyt og 
sirkulasjon i olje, gass, kondensat- og vannbrønner og  
borehull; undervannsventiler som er del av maskiner; 
brønnhoder; intervensjonspakninger til bruk for 
forsegling og sikring av olje, gass, kondensat- og 
vannbrønner og  borehull; pakninger for forsegling og 
sikring av olje, gass, kondensat- og vannbrønner og 
borehull; pakninger aktivisert av elektriske nedsenkbare 
pumper (ESP) for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; opphentbare 
pakninger for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; forede 
brønnpakninger for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat-  og vannbrønner og borehull; uforede 
brønnpakninger  for forsegling, og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; nedsenkbare 
pumper for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat og vannbrønner, brønnboringer og borehull; 
nedsenkbare pumper for forsegling og sikring av olje, 
gass, kondensat - og vannbrønner og borehull; 
anordninger, nemlig belter for maskiner for forsegling 
og sikring av olje, gass, kondensat - og vannbrønner og 
borehull; gassløftanordninger, nemlig belter for 
maskiner for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; anordning for 
rengjøring av perforeringer, nemlig belter for maskiner 
for forsegling og sikring av olje, gass, kondensat- og 

vannbrønner og borehull; elektrisk drevne setteverktøy 
(nedihullsutstyr) for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; motoriserte 
setteverktøy for forsegling og sikring av olje, gass, 
kondensat- og vannbrønner og borehull; maskindeler 
for forsegling og sikring av olje, gass, kondensat- og 
vannbrønner og borehull, nemlig hengelagre, 
intervensjonshengelagre, opphentbare hengelagre, 
plugger, broplugger, høytrykksplugger, kilebelter, 
mekaniske kilebelter, hydrauliske kilebelter, 
strupeanordninger, varierbare strupeanordninger og 
hydraulisk styrte strupeanordninger; deler og utstyr til 
de forannevnte varer. 

  Klasse 37   Plugging og avstengning av brønner; boring av olje- 
og gassbrønner; brønnboring; installasjon og 
vedlikehold av oljeinstallasjoner; 
undervannsreparasjon, herunder plugging og fjerning 
av brønner; perforering, vasking, rensing, sementering, 
plugging, isolering og avstenging av brønner; utleie av 
mekanisk nedihullsutstyr for perforering, vasking, 
rensing, sementering, plugging og avstenging av 
brønner; ledelse av, oppsyn med og rådgiving 
vedrørende forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290087 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201605160 
(220) Inndato: 2016.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEMPRO AS, Tykkemyr 1, 1597 MOSS, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Salgsfremmende tjenester (for tredjemann); 

utsendelse av reklamemateriell og -annonser; 
formidling av annonser, reklame og medietjenester; 
informasjon, konsultasjon og rådgiving i forbindelse 
med ovennevnte tjenester. 

  Klasse 42   Nettskytjenester, herunder for utsendelse av SMS, 
bestilling av annonser, opprettelse og design av 
websider; design og utvikling av dataprogrammer; 
applikasjonstjenester; design, opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre; Plattformtjenester 
[PaaS]; Softwaretjenester [SaaS]; informasjon, 
konsultasjon og rådgiving i forbindelse med ovennevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290088 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201607930 
(220) Inndato: 2016.07.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chubb INA Holdings Inc., 436 Walnut Street, US-
PA19106 PHILADELPHIA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare; software; computer-
software; mobil-software; mobil-applikasjoner.  
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  Klasse 36   Forsikring; forsikringsinformasjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290089 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608260 
(220) Inndato: 2016.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, 
Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Kaffe; smakssatt kaffe; kaffesmakstilsetninger; 
kaffeekstrakter; kaffe-baserte drikker; preparater for 
fremstilling av drikker [kaffebaserte]; kaffedrikker med 
melk; kaffeerstatninger; preparater for å lage drikker 
[sjokoladebaserte]; preparater til å lage drikker 
[tebaserte]; preparater til å lage drikker [kakaobaserte]; 
urtepreparater for å lage drikker; iskaffe; 
kaffeerstatninger; ekstrakter av kaffeerstatninger, 
kunstige kaffeekstrakter, preparater og drikker basert 
på kaffeerstatninger; sikori [kaffeerstatning]; te; 
teekstrakter; te-baserte preparater; te-baserte drikker; 
iste; maltbaserte næringsmidler; maltbaserte drikker; 
maltekstrakt for mat; malt til menneskeføde; kakao; 
preparater på basis av kakao; kakaobaserte drikker; 
kakaodrikker med melk; sjokolade; sjokoladebaserte 
produkter; sjokoladebaserte drikker; sjokoladebaserte 
drikker med melk; sjokoladebaserte næringsmidler; 
malte melprodukter; frokostblandinger; müsli; 
cornflakes; maisflak; kornblandingsbarer; klar til å spise 
- frokostblandinger; frokostblandingspreparater; 
kornbaserte hurtigmåltider; kornbaserte drikker; 
tilberedninger laget av korn; brød; gjær; makroner 
[bakverk]; deigblandinger; mørdeig; fryst bakverk; 
butterdeig; pastadeig; konfektyrer; sukkervarer; 
søtsaker [godteri]; sukkertøy [søtsaker]; sukker; 
tyggegummi; naturlige søtningsmidler; bakervarer; 
kjeks; kaker; tørre kjeks; vaffelkjeks; karameller; 
desserter (inkludert i denne klassen); puddinger; 
bakepulver; iskrem; vann-is; softis; ispinner; sorbet-is; 
spiseis; bindemidler for iskrem; pulver for iskrem; 
frosne meieriprodukter; frosne kaker; frosne desserter; 
frossen yoghurt; honning; honningerstatninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290090 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201509714 
(220) Inndato: 2015.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2025.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 COLD JOE AS, Smedgata 35C, 0651 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kaffe; kaffe med melk; kaffedrikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290091 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2016.04.15, TO, 

TOM1603217 
(210) Søknadsnr.: 201608835 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Blvd., US-
CA90405 SANTA MONICA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Audiohøyttalere; sykkelhjelmer; batteriladere for 
mobiltelefoner; deksler til mobiltelefoner; tastaturer for 
datamaskiner; datamus; datapenner (styluser); 
dekorative magneter; nedlastbare audiovisuelle filer 
inneholdende bøker, musikk, filmer, spillefilmer, 
fjernsynsprogrammer og audiovisuelt 
underholdningsinnhold innen området action, 
animasjon og eventyr via et globalt datanettverk og 
trådløse kommunikasjonsenheter; nedlastbar 
spillprogramvare via internett og trådløse enheter; 
ørepropper ("in-ear"-hodetelefoner); optiske artikler, 
nemlig solbriller, briller og oftalmiske innfatninger og 
etuier; frontplater for videospillkonsoller for bruk med 
eksterne monitorer; spillkontrollere for dataspill; 
hodetelefoner; hodemikrotelefoner for bruk med 
datamaskiner; interaktiv videospill bestående av 
forhåndsinnspilte medier, nemlig digitale kassetter, 
plater, CDer eller DVDer, og solgt som en enhet med 
en RFID-leser; musmatter; forhåndsinnspilte medier, 
nemlig digitale, lyd-, videobånd og -plater, CDer og 
DVDer, som inneholder videospillprogramvare; 
forhåndsinnspilte medier, nemlig digitale, lyd-, 
videobånd og -plater, CDer og DVDer, som inneholder 
bøker, musikk, filmer, spillefilmer, fjernsynsprogrammer 
eller annen audiovisuell underholdningsprogrammering 
innen området action, animasjon og eventyr; 
beskyttelsesbriller for sport; beskyttelseshansker for 
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sport; beskyttelseshjelmer for sport; RFID 
(radiofrekvensidentifikasjon)-lesere; hylser for bærbare 
datamaskiner; svømmebriller; svømmemasker. 

  Klasse 28   Spill og leker, nemlig actionfigurer med RFID-brikker 
eller -merker; underholdningsinnretninger, nemlig 
hoppehus I form av en luftfylt pute i en luftfylt 
konstruksjon; spilleautomater; 
fornøyelsesparkattraksjoner; spillehallspill; ballonger; 
baseballtrær; baseballhansker; baseballer; 
basketballkurver; basketballer; badeleker; batteridrevne 
actionleker; strandballer; erteposedukker; brettspill; 
bobblehead-dukker; kortspill; damspillsett; sjakkspill; 
julestrømper; juletrepynt og -dekorasjoner; samlefigurer 
med RFID-brikker eller -merker; dataspill som bruker 
fysiske kort med maskinlesbar informasjon lagret i eller 
vist på de fysiske kortene; byggeleker; kostymemasker; 
dekorative mobiler og plysjleker til barn laget av filt; 
fotballer; spillkontrollere for dataspill; spillhodetelefoner 
for bruk ved spilling av videospill; håndballer; skøyter; 
oppblåsbare badeleker; oppblåsbare bassenger for 
fritidsbruk; oppblåsbare leker; inline-skøyter; 
kaleidoskoper; drager; moroartikler i form av mini-plysj-
clip-on-figurer; Pachinko-spill; padlebrett; partyhatter av 
papir; selskapsgaver i form av små leker; leker for 
kjæledyr; Piñatas; flipperspill; partyhatter av plast; sett 
med spill for samlefigurer; spillkort; plysjdukker; 
plysjleker; hoppestokker (pogo sticks); beskyttende 
bæreetuier og holdere spesielt tilpasset samlefigurer; 
beskyttende bæreetuier spesielt tilpasset håndholdte 
videospill; puslespill; radiostyrte lekekjøretøyer; 
lekekjøretøyer til å sitte på; rollespill-leker i form av 
lekesett for å gjøre det mulig for barn å imitere 
videospillhandlinger og -karakterer; rulleskøyter; 
rullebrett; snøkuler; fotballer; klemmeleker; 
enkeltstående videospillmaskiner; kosedyr; 
svømmeføtter; flottører for svømming til fritidsbruk; 
snakkende leker; lekebanker; lekegodteridispensere; 
lekebyggesett; lekefigurer; lekescootere; lekestatuer; 
lekekjøretøyer, herunder biler, lastebiler, fly, helikoptre, 
romskip, ubåter, motorsykler, motoriserte 
miniatyrtrehjulssykler, båter, hydroplan, panservogner, 
pansrede kjøretøyer og kjerrer; lekefigurer av vinyl; 
byttekortspill; videospillkonsoller; kontrollere for 
videospill; vannspruteleker; vannleker; trekk-opp-leker; 
jojoer. 

  Klasse 41   Fornøyelsespark- og temaparktjenester; elektroniske 
spilltjenester tilveiebrakt ved hjelp av internett eller 
annet kommunikasjonsnettverk; produksjonstjenester 
innen underholdningsmedier for spillefilmer, fjernsyn og 
internett som inkluderer karakterer fra action-, 
animasjons- og eventyrfilmer, samt videospill; 
underholdningstjenester i form av en 
fornøyelsesparkattraksjon, nemlig et tematisert 
område; underholdningstjenester i form av et 
fornøyelsesparkshow; underholdningstjenester, nemlig 
produksjon og presentasjon av musikk-konserter og 
isdansshow for levende publikum; 
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et 
nettsted med ikke-nedlastbare publikasjoner i form av 
bøker, grafiske romaner, tegneseriebøker, 
strategiguider, magasiner og puslebøker innen området 
action, animasjon og eventyr; underholdningstjenester, 
nemlig tilveiebringelse av ikke-nedlastbar musikk, 
pågående filmer, spillefilmer, fjernsynsprogrammer, 
audiovisuelt innhold og pågående webisoder innen 
området action, animasjon og eventyr via et globalt 
datanettverk; underholdningstjenester, nemlig, 
tilveiebringelse av online nyheter, artikler, blogger, 
nettsideportaler, webcaster, podcaster, informasjon, 
kommentarer og strategier relatert til spill, med fokus 
på elektroniske spill, samt data- og videospill; 
multimedieunderholdningstjenester i form av opptaks-, 
produksjons- og etterproduksjonstjenester innen 
områdene musikk, video, fjernsyn, spillefilmer og filmer; 
tilveiebringelse av interaktive flerbruker-dataspill via 
internett og elektroniske kommunikasjonsnettverk. 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 290092 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608456 
(220) Inndato: 2016.07.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., No. 

555 Qianmo Road, Binjiang District,, CN- HANGZHOU, 
ZHEJIANG PROVINCE, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Landbruksmaskiner; desintegratorer; 
trebearbeidingsmaskiner; papirproduksjonsmaskiner; 
elektriske kjøkkenmaskiner; vaskemaskin for klesvask; 
gravemaskiner; metallbearbeidingsmaskiner; 
dreibenker (maskinverktøy); håndholdte verktøy, (ikke 
hånddrevne); dynamoer; gir, andre enn for 
landkjøretøyer; elektriske maskiner for metallbelegging; 
roboter [maskiner]; flymotorer; motorer til bruk i luftfart. 

  Klasse 9   Dataminneenheter; innregistrerte dataprogrammer; 
innregistrerte computer operativprogrammer; 
periferienheter for datamaskin; innregistrert 
dataprogramvare; innregistrert dataprogramvare; 
mikroprosessorer; datamaskinskjermer; dataskjermer 
for visning av dataprogrammer; sentrale 
dataprosessorer; databehandlingsutstyr i form av 
dataleseinnretninger; integrerte kretskort og smartkort; 
dataprogrammer i form av nedlastbar programvare; 
USB-minnepinner; indikatorinnretninger for visning av 
antall; parkeringsautomater; mekanismer for myntstyrte 
apparater; mynt-opererte parkeringsporter; blinklys, 
signaliserende lys; signal-lanterner; 
signaleringspaneler, lysende eller mekaniske; 
signaleringsinnretninger, lysende eller mekaniske; 
elektroniske oppslagstavler; LED-pekere; trafikklys-
apparater; radioer; internkommunikasjonsapparater; 
radarapparater; elektronisk startapparat for fjernstyring 
av signaler; navigationsapparat for kjøretøy herunder 
ombord datamaskiner; Global Positioning System 
nemlig GPS apparater; optisk kommunikasjonsutstyr; 
utstyr for kommunikasjonsnettverk; elektriske 
overvåkingsapparater; videoopptakere; bærbare 
mediespillere; hastighetsmåleapparat (fotografisk); 
blitslys (fotografering); detektorer; 
hastighetskontrollapparater for biler; audiovisuelle 
undervisningsapparater; lasere, ikke for medisinske 
formål; simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; 
optiske linser; optiske apparater og instrumenter; 
halvleder-enheter; videoskjermer; fjernkontrollenheter; 
elektriske anlegg for fjernstyring av industriell 
virksomhet; sikkerhetsutstyr for personlig bruk mot 
ulykker; lydalarmer; alarmer; tyverialarm-
varslingsapparater; brannalarmer; elektriske låser; 
buzzere; røykvarslere; røykdetektorer; elektriske 
akkumulatorer; portable eksterne retardere; 
monteringsinnretninger for skjermer; stativer tilpasset 
for skjermer; stativer for kameraer; navigasjonsapparat 
for kjøretøyer herunder om bord-datamaskiner; 
nautiske signalapparater. 

  Klasse 11   Belysningsapparater og -installasjoner; oljelamper; 
matlagingsapparater og -installasjoner; kjøleapparater 
og -maskiner; luftrenseapparater og -maskiner; 
varmeinstallasjoner; sanitære apparater og 
installasjoner; vannrenseapparater og -maskiner; 
elektriske radiatorer; belysningsinstallasjoner for 
luftfartøy. 

  Klasse 12   Elektriske biler; kjøretøy for bruk på land, i luften, eller 
på vann eller på jernbane; fremdriftsmekanismer for 
landkjøretøyer; sykler; trikker og taubanevogner; 
barnevogner; vogner med hjul og traller med hjul; dekk 
for kjøretøy og hjul for kjøretøyer; romfartøyer; anti-
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tyverienheter for biler; luftkjøretøy; droner; multi-rotor 
kjøretøy; militære droner; sivile droner; 
luftfartsapparater, maskiner og apparater. 

  Klasse 28   Spill; leketøy; brettspill; baller for spill; 
vekttreningsapparater; bueskyting-redskaper; maskiner 
for fysiske øvelser; svømmebassenger [lekeartikler]; 
vernepolstringer (deler av idrettsdrakter); pynt til 
juletrær, unntatt belysningsartikler og konfekt; 
fiskeutstyr; drill-batonger/drill-stenger; materiale for 
modellfly; droner (leketøy); fjernstyrte fly. 

  Klasse 37   Ledelse av bygging av konstruksjoner; 
polstringstjenester og trekkingstjenester; installasjon og 
reparasjon av elektrisk ovner; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av maskiner; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskinvare; brannalarm installasjon og 
reparasjon; innbruddsalarm installasjon og reparasjon; 
kjøretøy-veihjelp [reparasjon]. 

  Klasse 39   Transport; skipsmegling; taxitransport; lufttransport; 
utleie av bil; lagring av varer; distribusjon av vann; 
budtjenester (meldinger eller varer); sightseeing 
[turisme]; transport via rørledninger; utleie av luftfartøy; 
kjøretøy-veihjelp (tauing). 

  Klasse 42   Teknisk forskning; tekniske prosjektstudier; 
ingeniørtjenester; forskning og utvikling (for andre); 
planlegging av urbane områder; kvalitetskontroll-
tjenester; mekanisk forskning; industriell design; 
interiørdesigntjenester; utleie av datamaskiner; 
dataprogrammering; dataprogramvaredesign; 
oppdatering av dataprogrammer; konsultasjoner innen 
design og utvikling av maskinvare; utleie av 
dataprogrammer; gjenoppretting av datamaskindata; 
vedlikehold av dataprogrammer; computersesystem-
analyser; datasystem design; duplisering av 
dataprogrammer; konvertering av data og dokumenter 
fra fysisk til elektronisk media; opprette og vedlikeholde 
nettsteder for andre; webhotelltjenester og vertjenester 
for datarom (nettsider); installasjon av programvare; 
datakonvertering av dataprogrammer og data (ikke 
fysisk konvertering); utleie av webservere; 
datavirusbeskyttelsestjenester; tilveiebringe 
søkemotorer for Internett; overvåking av datasystemer 
ved fjerntilgang; teknisk forskning; værvarsling; 
fysikkforskning; mekanisk forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290093 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2016.06.01, EM, 015492424 
(210) Søknadsnr.: 201608876 
(220) Inndato: 2016.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, DK-1060 
KØBENHAVN K, Danmark 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Databehandlingsutstyr, computere, computer software 
og applikasjons-software til bruk for 
investeringsvirksomhet; innspilt computer og 
applikasjons-software til bruk i bank-, valuta-, 
investerings-, boliglåns-, forsikrings-, eiendomsmegler-, 
pensjons-, leasing- og finansiell virksomhet, herunder til 
online adgang via computer, modem, Internett og andre 
globale computernettverkssystemer samt trådløse og 
mobile enheter; digitale computer plattformer og 
software til bruk i forbindelse med 
investeringsvirksomhet; computerprogrammer lagret i 
digital form til bruk i forbindelse med 
investeringsvirksomhet; software til bruk for håndholdte 
digitale elektroniske enheter til bruk i forbindelse med 

investeringsvirksomhet; betjenings- og 
brukerveiledninger med relasjon til 
investeringsvirksomhet lagret i digital form til computere 
og computerprogrammer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet vedrørende bank-, 
valuta-, investerings- og finansiell virksomhet; analyser 
av omkostninger i forbindelse med 
investeringsvirksomhet; datasøkning for andre i 
computerregistre og -databaser i forbindelse med 
investeringsvirksomhet; innhenting, sortering, 
redigering, systematisering, kompilering og innføring av 
informasjon i computerdatabaser og -registre i 
forbindelse med investeringsvirksomhet; utarbeidelse 
av omkostningsanalyser og -oversikter, 
virksomhetsstatistiske opplysninger og økonomiske 
rapporter (beregninger) og økonomiske prognoser i 
forbindelse med investeringsvirksomhet; vurdering i 
forretningsanliggender i forbindelse med 
investeringsvirksomhet; markedsføring og 
markedsføringsbistand med relasjon til 
investeringsvirksomhet; online-annonsering på Internett 
og computernettverk i forbindelse med 
investeringsvirksomhet; tilveiebringelse av digitaliserte 
forretningsstatistikker; tilveiebringelse av digitale data 
om foretak og foretaksregistre; tjenesteytelser i form av 
digitaliserte markedsundersøkelser; informasjons-, 
rådgivnings-, konsulent- og anskaffelsestjenester 
vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; investeringsvirksomhet; 
nettbanktjenester; låne-, kreditt- og 
finansieringsvirksomhet; investering av kapital, 
pensjon, kapital, verdipapirer, aksjer og pengemidler; 
finansiell risiko-styring (risk management); 
investeringsfond og -grupper; finansiell- og 
investeringsrådgivning; finansiell- og 
investeringsanalyse; tilveiebringelse av finansiell 
informasjon og investeringsinformasjon; administrasjon, 
kontroll og behandling av betalinger i forbindelse med 
investeringsvirksomhet; fondsbørsmeglere; 
fondsbørsvirksomhet; tjenesteytelser i forbindelse med 
handel med verdipapirer; meglervirksomhet vedrørende 
aksjer og obligasjoner; forvaltning av formuer og 
kapital; elektronisk overførsel og transaksjoner av 
investeringsfondsmidler; investeringsanalyse; 
investeringsforvaring og investeringsforvaltning; 
investeringsselskaper; investeringsforeninger; 
investeringsrådgivning; overvåkning av investeringer og 
investeringsfond; vurdering av investeringsrisiko; 
finansiell garantistillelse og utstedelse av sikkerhet  
(investeringsbankvirksomhet); informasjons-, 
rådgivnings-, konsulent-, megler- og 
formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser; alle forannevnte ytelser også tilbudt via 
Internettet og intranett. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon vedrørende bank-, valuta-, 
investerings- og finansiell virksomhet; tilveiebringelse 
av adgang til elektronisk informasjon om bank-, valuta-, 
investerings- og finansiell virksomhet; overføring av 
digital informasjon, data og filer med relasjon til 
investerings-virksomhet, herunder via internettet eller 
nedlastbart til mobile enheter; tilveiebringelse av 
elektroniske data-linker relatert til 
investeringsvirksomhet; tilveiebringelse av adgang til 
databaser; tilveiebringelse av brukeradgang til portaler 
på internettet med relasjon til investeringsvirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290094 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608861 
(220) Inndato: 2016.08.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LIV JORUNN MARHAUG, NORDALVEGEN 2, 4250 
KOPERVIK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær 
  Klasse 35   Salg av klær 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290095 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608664 
(220) Inndato: 2016.08.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DIWARE AS, Vågsbygdveien 31, 4621 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290096 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608867 
(220) Inndato: 2016.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AGR SOFTWARE AS, Karenslyst Alle 4, 0217 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 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: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290097 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201608880 
(220) Inndato: 2016.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Megazone AS, Møllergata 24, 0179 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser; juletrepynt; albue-beskyttere 
[sportsartikler]; ammunisjon for paintball; apparater for 
fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging; 
biljardbord; biljardbord med myntinnkast; bokseballer; 
boksehansker; bowling; buer for bueskyting; 
elektroniske målskiver; enarmede banditter 
[spillmaskiner]; fektevåpen; gymnastikkapparater; 
luftpistoler [leketøy]; leketøy; leker; masker [leketøy]; 
tivoliapparater. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; billettkontor [underholdningvirksomhet]; 
coaching (veiledning); diskotektjenester; drift av 
fritidsanlegg; drift av sportsinstallasjoner; 
forlystelsesparker; fornøyelsesparker; fysisk trening; 
helseklubbvirksomhet; klubbvirksomhet [underholdning 
eller utdannelse]; nattklubber; organisering av fester 
[underholdning]; organisering av konkurranser 
(utdanning eller underholdning); organisering av 
kulturelle arrangementer [impresariotjenester]; 
organisering av sportskonkurranser; organisering og 
ledelse av konferanser; organisering og ledelse av 
kongresser; spillehaller; utleie av idrettsplasser og 
stadioner; utleie av leker; utleie av spill; utleie av 
sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; utleie av 
stadiumfasiliteter. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
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innlosjering; catering; formidling av midlertidig losji 
[hoteller, pensjonater]; hoteller; kafeer; kursgårder og 
konferansesteder med kost og losji; restauranter; 
selvbetjeningsrestauranter; servering av is; utleie av 
møterom; utleie av stoler, bord, bordduker, glass; utleie 
av telt; utleie av belysningsapparater; utleie av 
transportable bygninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290098 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201605389 
(220) Inndato: 2016.05.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Logiwaste AB, Stora Wäsby, Gamla Stallet, SE-19437 
UPPLANDS VÄSBY, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Vaske- og avfallshåndteringsinstallasjoner. 
  Klasse 37   Vaskerier; sortering av klesvask. 
  Klasse 40   Avfallshåndtering; sortering av avfall. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290099 
(151) Reg.dato.: 2016.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201607841 
(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: 
 A-Å GRAFISK DESIGN & REKLAME AS, Erik 

Børresens Allé 5 B, 3015 DRAMMEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Regnskapsførsel; regnskapsanalyser; 
regnskapskontroll; rådgivningstjenester innen 
regnskap. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290100 
(151) Reg.dato.: 2016.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201608833 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Skandiaverken, S.L., Polígono Industrial Torrelarragoiti 

7-M, ES-48170 ZAMUDIO, BIZKAIA, Spania 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Motorer og maskiner for kjøretøy og deler, 

komponenter og tilbehør og utstyr (fittings) for disse; 
motorer og maskiner for båter og deler, komponenter 
og tilbehør og utstyr (fittings) for disse. 

  Klasse 35   Bedriftsledelse vedrørende motorer og maskiner for 
båter og deler, komponenter og tilbehør og utstyr 
(fittings) for disse; import og eksport av motorer og 
maskiner for båter og deler, komponenter og tilbehør 
og utstyr (fittings) for disse; engroshandel, detaljhandel 
i butikker og via globale datanettverk av motorer og 
maskiner for båter og deler, komponenter og tilbehør 
og utstyr (fittings) for disse. 

  Klasse 37   Installasjon, reparasjon og vedlikehold av motorer og 
maskiner for kjøretøy og deler, komponenter og 
tilbehør og utstyr (fittings) for disse, særlig av motorer 
og maskiner for båter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290101 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608622 
(220) Inndato: 2016.08.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PUROLIV AS, Postboks 28 Sagene, 0415 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd basert på extra virgin olivenolje, 
kosttilskudd basert på ekstrakt fra oliventreet, 
kosttilskudd for mennesker og dyr.   

  Klasse 29   Olivenolje (spiselig). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290102 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2016.06.22, EM, 015570856 
(210) Søknadsnr.: 201608557 
(220) Inndato: 2016.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NCC AB, Vallgatan 3 , SE-17080  SOLNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbar programvare; programvare i form av 

applikasjoner; nedlastbare grafikk for mobiltelefoner og 
tabletter; elektroniske publikasjoner, programvare for 
opprettelse av dynamiske websider. 

  Klasse 35   Markedsføring, annonse- og reklamevirksomhet samt 
salgsfremmende aktiviteter; kompilering av katalog på 
vegne av andre ved over- og underskuddsmasse, 
transport, resirkulasjon, groper og deponier for 
annonseringsbruk; tilveiebringelse av markedsplasser 
online for selgere av varer og/eller tjenester; 
tilveiebringelse av etablissement for knytte selgere med 
kjøpere online; sortering og redigering av informasjon i 
databaser; tjenester bestående av registrering, 
gjengivelse, forberedelse, inndata, innsamling og 
systematisering av informasjon. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av chatterom online, elektronisk 
postoverførings- og direktemeldingstjenester, og 
elektroniske oppslagstavler; tilveiebringelse av tilgang 
til nettverk eller databaser, tilveiebringelse av tilgang til 
telekommunikasjon og lenker til databaser og til 
internettet; tilveiebringelse av tilgang til nettsteder på 
en elektronisk informasjonsnettverk. 

  Klasse 42   Utleie av applikasjoner (ASP) med programvare som 
gjør det mulig med opplading, publisering, skilting, 
visning, merking, blogging, deling eller på annen måte 
tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon via 
Internett eller andre nettverk for kommunikasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290103 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2016.06.22, EM, 015570815 
(210) Søknadsnr.: 201608556 
(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: 
 NCC AB, Vallgatan 3 , SE-17080  SOLNA, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar programvare; programvare i form av 
applikasjoner; nedlastbare grafikk for mobiltelefoner og 
tabletter; elektroniske publikasjoner, programvare for 
opprettelse av dynamiske websider. 

  Klasse 35   Markedsføring, annonse- og reklamevirksomhet samt 
salgsfremmende aktiviteter; kompilering av katalog på 
vegne av andre ved over- og underskuddsmasse, 
transport, resirkulasjon, groper og deponier for 
annonseringsbruk; tilveiebringelse av markedsplasser 
online for selgere av varer og/eller tjenester; 
tilveiebringelse av etablissement for knytte selgere med 
kjøpere online; sortering og redigering av informasjon i 
databaser; tjenester bestående av registrering, 
gjengivelse, forberedelse, inndata, innsamling og 
systematisering av informasjon. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av chatterom online, elektronisk 
postoverførings- og direktemeldingstjenester, og 
elektroniske oppslagstavler; tilveiebringelse av tilgang 
til nettverk eller databaser, tilveiebringelse av tilgang til 
telekommunikasjon og lenker til databaser og til 
internettet; tilveiebringelse av tilgang til nettsteder på 
en elektronisk informasjonsnettverk. 

  Klasse 42   Utleie av applikasjoner (ASP) med programvare som 
gjør det mulig med opplading, publisering, skilting, 
visning, merking, blogging, deling eller på annen måte 
tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon via 
Internett eller andre nettverk for kommunikasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290105 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608844 
(220) Inndato: 2016.08.05 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FNKY AS, Rigetjønveien 3, 4626 KRISTIANSAND S, 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290106 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201515790 
(220) Inndato: 2015.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara Street, US-
CA93001 VENTURA, USA 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; 

spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; 
ryggsekker; bager; sportsbager. 

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
detaljtjenester, online og katalogtjenester av alle 
ovennevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290107 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201516173 
(220) Inndato: 2015.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara Street, US-
CA93001 VENTURA, USA 

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

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
detaljtjenester, online og katalogtjenester av kofferter 
og reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, ryggsekker, bager, 
sportsbager, klær, fottøy, hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290108 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608645 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kung Markatta Aktiebolag, Hjälmarsberg, SE-70595 
ÔREBRO, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Bønner; konserverte bønner; tørkede bønner; tofu; 
frysetørkede tofubiter (kohri-dofu); olje (raps-) 
(næringsmidler); blandede oljer (for næringsmidler); 
olivenolje; olivenolje (næringsmidler); jomfruolje 
(olivenolje); kokosolje; kokosolje og -fett (for 
næringsmidler); solsikkeolje (næringsmidler); 
jordnøttsmør; snacks basert på nøtter; syltetøy; geléer, 
syltetøy, kompotter, smørbare pålegg av frukt og 
grønnsaker; marmelade; meieriprodukter; tørkede 
frukter; tørket fruktsnacks; tørkede fruktprodukter; 
tørkede fruktblandinger; snackblandinger bestående av 
tørket frukt og behandlede nøtter; konserverte frukter. 

  Klasse 30   Kaffe; kaffebønner; kaffeposer; kaffesmaksemner; 
kaffeblandinger; ubrent kaffe; malt kaffe; hele 
kaffebønner; kaffebaserte drikker; teessenser; 
smaksemner for te; grønn te; svart te (engelsk te); 
tebaserte drikker med fruktsmak; svart te; earl grey-te; 
rooibos-te; chai-te; teekstrakt; teposer; te i løsvekt (ikke 
medisinsk); darjeeling-te; teer; te; teblandinger; 
asiatiske nudler; melblandinger; spiselig mel; mel; 
godteri, konfektyrbiter og tyggegummi; granola; 
godteribiter; muesli; muesli bestående hovedsakelig av 
korn; jordnøttsmørchips (konfekt); smørbart 
smørbrødpålegg fremstilt av sjokolade og nøtter; pasta; 
ris; næringsmidler fremstilt av ris; couscous; behandlet 
quinoa; smaksatt sirup; sirup til næringsmidler; 
smakstilsetninger i pulverform; kaffe (brent, i pulver-, 
korn- eller drikkeform); kornbaserte chips; chips av 
fullkornhvete; chips fremstilt av korn; kornbaserte 
snacks; snacks fremstilt av muesli; snaks fremstilt av 
fullkornhvete; brød; gjærekstrakt; gjær og 
gjæringsmidler; glutenfritt brød; soyasaus; brød av flere 
slags korn. 

  Klasse 31   Fersk økologisk frukt; ferske økologiske urter; 
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ubearbeidede bønner; ferske bønner; spiselige nøtter 
(ubearbeidede); bær (ubearbeidede); fersk frukt; ferske 
cashewnøtter; ferske tropiske frukter; ferske valnøtter; 
nøtter (frukt); nøtter (frukter); ubearbeidede frukter; 
ubearbeidede nøtter; ubearbeidet korn; ubearbeidet 
quinoa; ubearbeidede spiselige frø; ferske nøtter. 

  Klasse 35   Videresalgstjenester vedrørende kaffe; videresalg av 
kaffe; videresalg av te; levering av produktinformasjon 
til kunder vedrørende næringsmidler- og 
drikkeprodukter; videresalgstjenester vedrørende 
næringsmidler; detaljhandelstjenester  vedrørende 
næringsmidler; videresalgstjenester vedrørende øl; 
partihandelstjenester vedrørende næringsmidler; 
videresalg av næringsmidler; elektroniske 
handelstjenester, nemlig levering av informasjon om 
produkter online for reklame- og videresalgsformål; 
videresalg av meieriprodukter; videresalg av te; 
videresalg av alkoholfrie drikker; videresalg av 
næringsmidler gjennom kataloger; distribusjon av 
annonse-, markedsførings- og reklamemateriell; 
formidling av handelsforretninger for tredjemann; 
formidling av avtaler for innkjøp og salg av produkter; 
forhandling og overenskomster om kommersielle 
transaksjoner for tredjepart; formidling av kommersielle 
bedriftsoppgjør for andre via direkte tilkoblede butikker; 
formidling av kontrakter til andre om innkjøp og salg av 
varer og tjenester; videresalg av kakao; videresalg av 
økologiske næringsmidler; distribusjon av 
næringsmiddelsprodukter; videresalgstjenester 
vedrørende rengjøringsartikler; videresalg av glutenfrie 
næringsmidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290109 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608646 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kung Markatta Aktiebolag, Hjälmarsberg, SE-70595 

ÔREBRO, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Bønner; konserverte bønner; tørkede bønner; tofu; 

frysetørkede tofubiter (kohri-dofu); olje (raps-) 
(næringsmidler); blandede oljer (for næringsmidler); 
olivenolje; olivenolje (næringsmidler); jomfruolje 
(olivenolje); kokosolje; kokosolje og -fett (for 
næringsmidler); solsikkeolje (næringsmidler); 
jordnøttsmør; snacks basert på nøtter; syltetøy; geléer, 
syltetøy, kompotter, smørbare pålegg av frukt og 
grønnsaker; marmelade; meieriprodukter; tørkede 
frukter; tørket fruktsnacks; tørkede fruktprodukter; 
tørkede fruktblandinger; snackblandinger bestående av 
tørket frukt og behandlede nøtter; konserverte frukter. 

  Klasse 30   Kaffe; kaffebønner; kaffeposer; kaffesmaksemner; 

kaffeblandinger; ubrent kaffe; malt kaffe; hele 
kaffebønner; kaffebaserte drikker; teessenser; 
smaksemner for te; grønn te; svart te (engelsk te); 
tebaserte drikker med fruktsmak; svart te; earl grey-te; 
rooibos-te; chai-te; teekstrakt; teposer; te i løsvekt (ikke 
medisinsk); darjeeling-te; teer; te; teblandinger; 
asiatiske nudler; melblandinger; spiselig mel; mel; 
godteri, konfektyrbiter og tyggegummi; granola; 
godteribiter; muesli; muesli bestående hovedsakelig av 
korn; jordnøttsmørchips (konfekt); smørbart 
smørbrødpålegg fremstilt av sjokolade og nøtter; pasta; 
ris; næringsmidler fremstilt av ris; couscous; behandlet 
quinoa; smaksatt sirup; sirup til næringsmidler; 
smakstilsetninger i pulverform; kaffe (brent, i pulver-, 
korn- eller drikkeform); kornbaserte chips; chips av 
fullkornhvete; chips fremstilt av korn; kornbaserte 
snacks; snacks fremstilt av muesli; snaks fremstilt av 
fullkornhvete; brød; gjærekstrakt; gjær og 
gjæringsmidler; glutenfritt brød; soyasaus; brød av flere 
slags korn. 

  Klasse 31   Fersk økologisk frukt; ferske økologiske urter; 
ubearbeidede bønner; ferske bønner; spiselige nøtter 
(ubearbeidede); bær (ubearbeidede); fersk frukt; ferske 
cashewnøtter; ferske tropiske frukter; ferske valnøtter; 
nøtter (frukt); nøtter (frukter); ubearbeidede frukter; 
ubearbeidede nøtter; ubearbeidet korn; ubearbeidet 
quinoa; ubearbeidede spiselige frø; ferske nøtter. 

  Klasse 35   Videresalgstjenester vedrørende kaffe; videresalg av 
kaffe; videresalg av te; levering av produktinformasjon 
til kunder vedrørende næringsmidler- og 
drikkeprodukter; videresalgstjenester vedrørende 
næringsmidler; detaljhandelstjenester  vedrørende 
næringsmidler; videresalgstjenester vedrørende øl; 
partihandelstjenester vedrørende næringsmidler; 
videresalg av næringsmidler; elektroniske 
handelstjenester, nemlig levering av informasjon om 
produkter online for reklame- og videresalgsformål; 
videresalg av meieriprodukter; videresalg av te; 
videresalg av alkoholfrie drikker; videresalg av 
næringsmidler gjennom kataloger; distribusjon av 
annonse-, markedsførings- og reklamemateriell; 
formidling av handelsforretninger for tredjemann; 
formidling av avtaler for innkjøp og salg av produkter; 
forhandling og overenskomster om kommersielle 
transaksjoner for tredjepart; formidling av kommersielle 
bedriftsoppgjør for andre via direkte tilkoblede butikker; 
formidling av kontrakter til andre om innkjøp og salg av 
varer og tjenester; videresalg av kakao; videresalg av 
økologiske næringsmidler; distribusjon av 
næringsmiddelsprodukter; videresalgstjenester 
vedrørende rengjøringsartikler; videresalg av glutenfrie 
næringsmidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290110 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201612824 
(220) Inndato: 2016.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ASAK MILJØSTEIN AS, Hvamstubben 17, 2013 

SKJETTEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 CREATEURENE KOMMUNIKASJON OG REKLAME 
AS, Hvamstubben 17, 2013 SKJETTEN, 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, 
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ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; 
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske 
produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290111 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608422 
(220) Inndato: 2016.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, One 
Capital Place, P.O. Box 847, KY- GEORGE TOWN, 
GRAND CAYMAN, Cayman-øyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; programvare for prosessering av 
elektroniske betalinger til og fra andre; 
autentisitetsprogramvare; programvare tilveiebrakt på 
Internett; programvare for interaktiv underholdning som 
setter brukerne i stand til å bestemme seer, lytter, og 
spill-opplevelsen ved å velge og arrangere parametere 
for lyd, bilde og audiovisuelle elementer; nedlastbare 
lyd, bilde og audiovisuelle filer og opptak inneholdende 
multimedia-underholdningsprogrammer og –innhold; 
online elektroniske publikasjoner (nedlastbare fra 
Internett eller et datanettverk eller en database); 
programvare for direktemeldinger; 
fildelingsprogramvare; kommunikasjonsprogramvare 
for elektronisk utveksling av data, lyd, video, bilder og 
grafikk via data- trådløse- og 
telekommunikasjonsnettverk; programvare i form av en 
applikasjon for mobile enheter og datamaskiner; 
programvareapplikasjoner til bruk på mobile enheter; 
programvare til behandling av bilder, grafikk, lyd, video 
og tekst; nedlastbar programvare for elektronisk 
overføring av informasjon, data, dokumenter, stemmer 
og bilder via Internett; nedlastbar programvare som 
setter brukeren i stand til å delta i web-baserte møter 
og undervisningstimer med adgang til data, 
dokumenter, bilder og programvareapplikasjoner via en 
nettleser; nedlastbar programvare for å gi tilgang til, se 
og kontrollere eksterne datamaskiner og datanettverk; 
nedlastbar sky-behandlingsprogramvare; nedlastbar 
sky-basert programvare; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av magasiner, artikler, brosjyrer, 
pamfletter, datablader, informasjonsmateriale og 
instruksjonsmateriale innenfor forretningsdrift, e-handel 
og informasjonsteknologi, sky-behandling (cloud 
computing), telekommunikasjon, Internett, opplæring i 
forretningsdrift og e-handel, forretningsdrift, salg, 
markedsføring og forretningsledelse; periferutstyr til 
datamaskiner; notebook-datamaskiner, bærbare 
datamaskiner, håndholdte datamaskiner; personlige 
assistenter (PA-er); personlige mediespillere; 
mobiltelefoner; smarttelefoner; digitale kameraer; 
batterier, batteriladere; datamaskin-arbeidsstasjoner; 

datatjenere; maskinvare for data- og 
telekommunikasjonsnettverk; adaptere for datanettverk, 
brytere, rutere og knutepunkt (hubs) for datanettverk; 
trådløse og trådete modemer og kommunikasjonskort 
og –enheter; holdere for bærbare datamaskiner, pc-
vesker; brannslukningsapparater; datamaskinvare og 
fastvare; dataprogramvare (herunder programvare som 
er nedlastbar fra Internett; navigasjonssystemer for 
bilder; CD-er, digital musikk (nedlastbar fra Internett); 
telekommunikasjonsapparater; musematter; håndsett til 
mobiltelefoner; mobiltelefontilbehør; nedlastbare spill, 
bilder, spillefilmer, filmer og musikk; alarmsystemer; 
overvåkningskameraer; mobile enheter for kringkasting 
av tv og radio; utstyr for tv-kringkasting; kameraer; 
videokameraer; øretelefoner; ørplugger; høyttalere; 
GPS-apparater og –utstyr; programmer og 
programvare (herunder nedlastbart fra Internett) for 
dataspill, elektroniske spill og videospill; LCD-skjermer 
for telekommunikasjons- og elektronisk utstyr; set-top-
bokser; fjernkontroller; datalagringsprogrammer; briller 
og solbriller; elektroniske oppslagstavler; kodede eller 
magnetiske kreditt, debet, kontant og 
identifikasjonskort; minibanker, kontantdispensere; 
elektroniske lesebrett; blekkpatroner, tomme, for 
skrivere og kopimaskiner; babymonitorer; 
videobabymonitorer; linsetrekk; tablet-datamaskiner; 
kodede nøkkelkort; 3D-briller; minnekort for videospill-
maskiner, alle inngående i klasse 9. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; organisering, betjening og overvåkning 
av lojalitets- og intenciv-programmer; annonsetjenester 
tilveiebrakt via Internett; produksjon av tv- og 
radioannonser; regnskapsførsel; auksjonstjenester; 
organisering av handelsmesser; meningsmålinger; 
databehandling; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon; reklamebyråtjenester; 
reklametjenester tilveiebrakt for tredjepart; 
databaseledelse; innsamling av informasjon til 
databaser; forretningsrådgiving; forretningsrådgiving 
knyttet til web-baserte evenementer, konferanser, 
opplæring og undervisningsprogrammer og seminarer; 
forretningsrådgiving knyttet til formidling av web-basert 
kunnskap; forretningsrådgiving knyttet til online 
samarbeid og samarbeidsteknologi; 
forretningsrådgiving knyttet til salg og markedsføring; 
prosjektledelse; prosjektledelse knyttet til utvikling, 
oppstart, gjennomføring, produksjon, registrering, 
overvåkning og oppfølging av web-baserte 
evenementer, konferanser, opplæring og 
undervisningsprogrammer og seminarer; 
markedsundersøkelser og 
forretningsrågivingstjenester; forretingsrådgiving knytte 
til gjennomføring av forretningstransaksjoner via 
globale datanettverk ved lokalisering og henvisninger 
for levering av et bredt utvalg av varer og tjenester for 
profesjonelle og forbrukere; formidling av 
forretningsinformasjon knyttet til andres varer og 
tjenester via lokale og globale datanettverk; 
forretningsrådgiving knyttet til tilveiebringelse av en 
webside på et globalt datanettverk der tredjeparter kan 
tilby varer og tjenester, plassere, statusbestemme og 
gjennomføre kjøpsavtaler og ordrer, inngå kontrakter 
og gjennomføre forretningstransaksjoner; 
tilveiebringelse av databasert online 
bestillingstjenester; annonsering av andres varer og 
tjenester via lokale og globale datanettverk; 
internasjonale import- og eksportbyrå-tjenester; utleie 
av annonseplass på kommunikasjonsmedier; online 
handelstjenester knyttet til auksjoner samt 
tilveiebringelse av tilhørende online 
forretningsevaluering; online detaljhandel av 
forbruksvarer; tilveiebringelse av en katalog over 
tredjeparts websider for å formidle 
forretningstransaksjoner; forretningsrådgiving knytte til 
betjening av en elektronisk markedsplass for kjøpere 
og selgere av varer og/eller tjenester via et globalt 
datanettverk; tilveiebringelse av datastyrte online 
bestillingstjenester; forretningsbistand knyttet til 



registrerte varemerker 2016.12.12 - nr 50/16

33 
 

formidling av forretningstransaksjoner via lokale og 
globale datanettverk; rådgivingstjenester knyttet til 
forretningsledelse; markedsførings og 
promoveringstjenester; publikasjon av offentlig 
tilgjengelig informasjon; markedsføring av ledige 
eiendommer; spredning av annonsemateriell, 
oppdatering av annonsemateriell, sammenstilling av 
annonser til bruk som websider på Internett; utleie av 
annonseplass; behandling av data; 
informasjonstjenester knytte til salg, forretningsdrift og 
reklame; telefonsvarertjenester (for utilgjengelige 
abonnenter); telefonsvarertjenester (for andre); 
auksjonstjenester tilveiebrakt på Internett; 
personalledelse; tilveiebringelse av informasjon om 
salg forretningsdrift og reklame via et globalt 
datanettverk og Internett; presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier i salgsøyemed; sammenstilling 
av et utvalg av varer for andre, slik at kunder kan ta i 
øyensyn og kjøpe disse via en generell handelsvare-
nettside på Internett og via engros-utsalg; 
sammenstilling av et utvalg av varer for andre, slik at 
kunder kan ta i øyensyn og kjøpe disse via en 
handelsvarekatalog via postordre eller via 
telekommunikasjon; sammenstilling av et utvalg av 
varer for andre, slik at kunder kan ta i øyensyn og 
kjøpe disse fra detaljhandel-utsalg; detalj og engros-
handel med telefoner, mobiltelefoner, 
mobiltelefontilbehør, elektronikk og 
telekommunikasjonsartikler, datamaskinvare og –
programvare, batterier, batteriladere, apparater for 
opptak, overføring og/eller gjengivelse av data, 
informasjon, bilder og/eller lyd, edle metaller, smykker, 
edelstener, trykte publikasjoner, kontormateriell, 
magnetiske og ikke-magnetiske kodede kort, møbler, 
billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, 
glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler, klesplagg, 
fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, knapper, 
sløyfer, nåler og synåler, kunstige blomster, tepper, 
ryer, spill og elektronisk leketøy, kjemikalier til bruk i 
industri, forskning, fotografi og landbruk, maling og 
lakk, produkter for personlig hygiene, såper, 
parfymevarer, kosmetikk, hårvann og bodylotion, 
eteriske oljer, rense- og blekemidler, smøremidler, 
drivstoff, stearinlys, farmasøytiske, veterinære og 
sanitære preparater, isenkram og små gjenstander av 
metall, maskiner og maskinverktøy, bestikk, 
barberhøvler og håndverktøy, datamaskiner, 
kalkulatorer, elektriske, fotografiske, kinematografiske 
og optiske apparater og instrumenter, briller og 
solbriller, kirurgiske og medisinske apparater og 
instrumenter, apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, 
ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, 
kjøretøyer, skytevåpen, fyrverkeri, sølvtøy, ur og 
kronologiske instrumenter, musikkinstrumenter, 
magasiner, kort, papir- og pappvarer, bilder 
skrivemaskiner og kontormateriell, emballasje, gummi 
og plast til bruk i vareproduksjon, emballerings og 
isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner samt varer 
av disse materialer, håndvesker, portemoneer, 
lommebøker, skinnetuier, bager, kofferter, paraplyer 
speil, tauverk, tråder, nett, telt, garn og tråd til tekstiler, 
kleshengere, kuvertbrikker, skredderartikler, 
sengetepper og duker, leketøy og sportsartikler, 
matvarer og drikke, 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; kaffe, 
te, kakao, sukker, ris, mel, brød og kaker, krydderier, 
frisk frukt og grønnsaker, øl, mineralvann, fruktjuicer og 
ikke-alkoholholdige drikker, alkoholholdige drikker, 
naturlige planter og blomster, tobakksvarer, røkeartikler 
og fyrstikker; DM (direct mail)-annonsering; kjøp og 
salg av agenttjenester for andre; utvalg og 
tilveiebringelse av varer for individer og bedrifter; 
bestillingstjenester (for andre); detaljhandelstjenester 
knyttet til varehus og supermarkeder; 
sekretærtjenester; tilveiebringelse av statistisk 
forretningsinformasjon; organisering av utstillinger i 

kommersielt eller salgsfremmende øyemed; 
forretningsrådgiving knyttet til sammenstilling og utleie 
av kunderegistrer; bedriftsanalyse; 
forretningsledelsestjenester knyttet til behandling av 
Internett-salg; tjenester knyttet til forretningshenvisning 
og personalplassering; import og eksport-byråtjenester; 
avisabonnement-byråtjenester; dokumentreproduksjon; 
transkripsjon (herunder stensilering); utleie av 
kontormateriell; kundebehandlingstjenester; 
bedriftledelsestjenester knyttet til e-handel; 
bokføringstjenester; veldedige tjenester, nemlig 
forretningsledelse knyttet til organisering og 
gjennomføring av frivillige programmer og 
samfunnstjeneste-prosjekter; utleie av salgsboder; 
tilveiebringelse av kommersiell og forretningsmessig 
kontaktinformasjon; søkemotor-
optimaliseringstjenester; nettsidetrafikk-
optimaliseringstjenester; klikkbetalings-
annonsetjenester; kommersielle meglingstjenester; 
forretningsledelse for frilansere; forhandling av avtaler 
(kommersielle) for tredjeparter; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser; prosjektledelse knyttet 
til byggeprosjekter; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon på en nettside; rådgiving, 
informasjon og konsulenttjenester knyttet til ovennevnte 
tjenester i klasse 35. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig dataoverførings og mottaks-tjenester via 
telekommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av web-
basert multimedia telekonferanse, videokonferanse og 
online møtetjenester som tillater simultan og asynkron 
lesning, deling, redigering og drøftelse av dokumenter, 
data og bilder av deltakerne via en nettleser; 
tilveiebringelse av online tilgang til online-rapporter 
knyttet til ytelse, effektivitet og status av web-baserte 
applikasjoner, telekonferanser, videokonferanser og 
møter; tilveiebringelse av sikker fjerntilgang til private 
datanettverk via Internett; tilveiebringelse av 
informasjon knyttet til sikker overføring av data og 
informasjon; rådgivingstjenester knyttet til sikker 
overføring av data og informasjon; tilveiebringelse av 
online samarbeidstjenester 
(telekommunikasjonstjenester) som gir brukeren tilgang 
til applikasjoner, plattformer, delte dokumenter, data, 
oppgavelister og diskusjonsfora; Internett-
kringkastingstjenester, tilveiebringelse av en online 
database med informasjon om web-basert 
kringkastingsplattform for inngivelse av klager; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonsbasert tilgang til 
databaser og til Internett; elektroniske 
kommunikasjonstjenester; interaktive 
telekommunikasjonstjenester; telekommunikasjon av 
informasjon (websider), dataprogrammer og data; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelse til 
Internett eller databaser; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til world wide web-fasiliteter 
og strukturer; kommunikasjon via dataterminaler; 
kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; datastøttet 
overføring av meldinger, informasjon, data, dokumenter 
og bilder; faksoverføringer; meldingsformidling; 
oppkallingstjenester (paging); utleie av modemer; 
datakommunikasjonstjenester ved hjelp av elektroniske 
midler; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tjenester 
knyttet til elektronisk overføring, mottak og 
videreformidling av meldinger; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstjenester for elektronisk 
innsamling, overføring og levering av data; elektronisk 
utveksling av stemme, data, lyd, video, tekst og grafikk 
tilgjengelig via data- og telekommunikasjonsnettverk; 
direkte meldingstjenester (instant messaging services); 
mobiltelefonkommunikasjonstjenester; tilveiebringelse 
av innhenting, overføring og levering av e-
postmeldinger, stillbilde og/eller film-informasjon så 
som bokstaver, meldinger, musikk og bilder, 
telegrammer, informasjon og data via mekanisk, 
elektronisk, telefonisk, telex, kabel, data og 
satellittoverføring; overføring, kringkasting og 
gjengivelse av lyd, video stillbilder og film og data, 
enten i komprimert eller ukomprimert form, enten live 
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eller i opptak; elektroniske meldingstjenester, 
konferanse og bestillingsoverføringstjenester; 
kommunikasjonstjenester via en elektronisk 
oppslagstavle som gir brukerne adgang til live 
interaktive samtaler mellom en dataterminal og en 
elektronisk oppslagstavle inneholdende informasjon i 
form av stillbilder og film i tillegg til stemmebasert 
informasjon så som karakterer (figurer); tilveiebringelse 
av elektroniske oppslagstavler for overføring av 
meldinger; tilveiebringelse av online debattfora; 
strømming av lydinnhold via Internett; strømming av 
videomateriale via Internett; tv-kringkastingstjenester; 
tjenester knyttet til overføring av betalings-tv; 
kringkasting av video; kringkasting og overføring av 
radio og tv-programmer; kringkasting av musikk; 
overføring av musikk, filmer, interaktive programmer, 
videoer, elektroniske dataspill; overføring av 
informasjon om online-handel og detaljhandel generelt; 
tjenester knyttet til video-on-demand-overføring; 
nyhetsbyråtjenester; tilveiebringelse av tilgang til en 
database på et globalt datanettverk for søk og 
innhenting av informasjon, data, nettsider og andre 
ressurser tilgjengelig på datanettverk; tilveiebringelse 
av brukertilgang til en database inneholdende 
elektroniske publikasjoner, oppslagstavler, databaser 
og informasjon som kan tilegnes via datamaskin; drift 
av chatterom (chat room services); flerbrukertilgang til 
globale datainformasjonsnettverk for overføring og 
spredning av et vidt spekter av informasjon; 
tilveiebringelse av tilgang til et nettsted på et globalt 
datanettverk der tredjeparter kan tilby varer og 
tjenester, plassere og oppfylle bestillinger, inngå 
kontrakter og gjennomføre forretningstransaksjoner; 
tilveiebringelse av tilgang til en interaktiv nettside på et 
globalt datanettverk der tredjeparter kan laste opp 
informasjon, besvare henvendelser og plassere og 
oppfylle bestillinger av produkter, tjenester og 
forretningsmuligheter; kommunikasjonstjenester, 
nemlig numeriske og tekstuelle digitale 
meldingstjenester; overføring av informasjon via 
datakommunikasjon til hjelp ved beslutningsprosesser; 
overføring av informasjon via 
videokommunikasjonssystemer; webkonferanse-
tjenester; elektroniske kommunikasjonstjenester for 
etablering av virtuelle chatterom via tekstmeldinger; 
tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler med 
henblikk på opplasting og overføring av meldinger blant 
databrukere angående produkter, tjenester og 
forretningsmuligheter; tilveiebringelse av en online 
elektronisk oppslagstavle for opplasting, promovering, 
salg og gjensalg av objekter via et globalt datanettverk; 
tilveiebringelse av e-posttjenester og videresending av 
e-post; lyd og bilde-kommunikasjon via datamaskiner 
og datanettverk og via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til 
datamaskiner og leasing av tilgangstid til online 
elektroniske oppslagstavler og databaser; 
tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler for 
opplasting og overføring av meldinger mellom 
databrukere angående varer, tjenester og 
forretningsmuligheter; tilveiebringelse av en elektronisk 
kalender, adressebok og elektronisk notisblokk via 
lokale og globale datanettverk; tilveiebringelse av 
fjerntilgang til video og/eller telefonkonferanser og 
fasiliteter; tilveiebringelse av datalenker til tredjeparts 
nettsider for å fremme e-handel og reelle 
forretningstransaksjoner; konsulent, informasjons, og 
rådgivingstjenester knyttet til ovennevnte tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utgivelse av tekster, bøker og journaler 
(andre enn reklametekster); utgivelse av diagrammer, 
bilder og fotografier; utgivelse av aviser, magasiner og 
tidsskrift; utdannelses- opplærings og 
instruksjonsvirksomhet knyttet til telekommunikasjon, 
datamaskiner, dataprogrammer, sky-databehandling 
(cloud computing), web-design, e-handel, 
forretningsledelse, økonomisk styring og reklame; 
tilveiebringelse av utdannelse, rekreasjon, instruksjon, 

manduksjon og opplæring, både interaktiv og ikke-
interaktiv; utvikling av undervisningsopplegg, 
eksamener og kvalifiseringer; underholdning 
tilveiebrakt via elektroniske og digitale interaktive 
medier; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt via 
Internett; tilveiebringelse av informasjon knyttet til 
utdanning, opplæring, underholdning, rekreasjon, sport, 
sosiale og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av 
online elektroniske publikasjoner (ikke-nedlastbare); 
arrangering, organisering, ledelse og gjennomføring av 
sangkonkurranser; arrangering, organisering, ledelse 
og gjennomføring av konserter; arrangering, 
organisering, ledelse og gjennomføring av 
evenementer og konkurranser for underholdnings eller 
utdannelsesformål; arrangering, organisering, ledelse 
og gjennomføring av gameshow og spørreprogrammer; 
billettkontortjenester knyttet til underholdning; 
informasjon knyttet til underholdning eller utdannelse 
tilveiebrakt online via en database eller Internett; 
tilveiebringelse av digital musikk (ikke-nedlastbar) fra 
Internett; tilveiebringelse av musikk (ikke-nedlastbar) 
fra MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 
3) internettsider; underholdning ot utdannelsestjenester 
knyttet til planlegging, produksjon og distribusjon av 
lyd, bilder, digital musikk, filmer, live eller innspilt lyd, 
visuelt eller audiovisuelt innhold for kringkasting via 
kabel, satellitt, Internett, trådløs eller trådete systemer 
og andre kommunikasjonsformer; musikalske 
underholdningstjenester; utleie av lydopptak; 
bearbeidelse av underholdnings, utdannelses, 
dokumentar eller nyhetsprogrammer for kringkasting; 
nyhetsreportasjetjenester; informasjon knyttet til 
sportslige og kulturelle aktiviteter, aktualitets og 
nyhetsprogrammer tilveiebrakt via satellitt-tv-sendinger, 
Internett eller elektronisk; tv-program, radio og 
filmproduksjon; abonnements eller betalings-tv-
tjenester og fjernsynsproduksjonstjenester; planlegging 
av underholdningsprogrammer på tv og tilveiebringelse 
av online film; bearbeidelse og produksjon av tv-
programmer; tilveiebringelse av informasjon, data, 
grafikk, lyd, musikk, videoer, animasjon og tekst i 
underholdningsøyemed; spilltjenester; tilveiebringelse 
av klubbfasiliteter for rekreasjon, sport og gymnastikk; 
bandfremførelser; klubbunderholdning, diskotek, 
moteshow og nattklubb-tjenester; klubbtjenester knyttet 
til underholdning, utdannelse og kulturelle tjenester; 
arrangering, organisering, ledelse og gjennomføring av 
konferanser, stevner, kongresser, seminarer og 
opplærings-arbeidsgrupper; arrangering, organisering, 
ledelse og gjennomføring av kongresser, seminarer og 
opplærings-arbeidsgrupper knyttet til 
telekommunikasjon, datamaskiner, dataprogrammer, 
sky-databehandling (cloud computing), webdesign, e-
handel, forretningsledelse, økonomisk styring og 
reklame; organisering og gjennomføring av utstillinger, 
moteshow, utdannelsesshow og kulturelle show og 
forestillinger; kunstutstillinger og galleritjenester; 
kunstgalleritjenester tilknyttet leasing av kunstverk; 
opplæringsvirksomhet knytte til HMS og miljøbevarelse; 
tilveiebringelse av sigar-kurs og vinsmakingskurs; 
tilveiebringelse av utdannelsesinformasjon knytte til 
forskningsmateriale og tilhørende byråtjenester; 
arrangering, organisering, ledelse og gjennomføring av 
seminarer; opptrening av dyr; opplæring i produksjon 
av kringkastingsprogrammer; instruksjonstjenester 
knyttet til bruk av maskiner og utstyr, herunder 
audiovisuelt utstyr til bruk ved produksjon av 
kringkastingsprogrammer; tilveiebringelse av lyd- og 
bildestudioer; tilveiebringelse av sportsfasiliteter; 
tilveiebringelse av fasiliteter for filmer, show, skuespill, 
musikk eller utdanningsvirksomhet; bookingbyrå-
tjenester for underholdning; utleie og leasing av 
spillefilmer; utleie og leasing av musikkinstrumenter; 
utleie og leasing av tv-programmer; utleie og leasing av 
tv-er; bibliotektjenester; arkivbibliotektjenester; 
undertekst-tjenester; tolketjenester på tegnspråk; 
tilveiebringelse a videospill, dataspill, lyd eller bilder 
eller filmer via telekommunikasjons eller datanettverk; 
tilveiebringelse av online dataspill og –konkurranser; 
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utleie av innspilte videokassetter; utleie og leasing av 
spillmaskiner; utlån av arkadespill-utstyr; utlån av 
bilder; fotograftjenester; oversettelsestjenester; 
språktolkingstjenester; utdannelses og 
opplæringsprogrammer innenfor risikostyring; 
utdannelses og opplæringsprogrammer knyttet til 
sertifisering; tilveiebringelse av nyheter; lotteritjenester; 
tilveiebringelse av online videoer, ikke-nedlastbare; 
manduksjonstjenester, konsulent, informasjons og 
rådgivingstjenester knyttet til ovennevnte tjenester.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; tekniske prosjektstudier; tilveiebringelse av 
en nettside inneholdende teknologi som setter brukeren 
i stand til å dele informasjon og råd; design og utvikling 
av datamaskiner og dataprogrammer; programvare 
som tjeneste (SaaS); datatjenester i forbindelse med 
overføring av informasjon, data, dokumenter og bilder 
via Internett; datatjenester knyttet til tilveiebringelse av 
online tilgang til interaktive databaser inneholdende 
filmomtale, forhåndsvisninger, trailere, sport, konserter, 
kjendis- og underholdningsnytt og tilknyttet informasjon; 
ASP-tjenester, nemlig vertstjenester for 
programvareapplikasjoner for andre;  ASP-tjenester i 
form av tilveiebringelse av programvare for web-
baserte konferanser, audiokonferanser, elektroniske 
meldingssystemer, dokumentsamarbeid, 
videokonferanser og stemme og samtale-prosessering; 
tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare 
for samkjøring av et flertall programvareapplikasjoner; 
teknisk støtte knyttet til dataprogramvare og 
applikasjoner, online, via e-post eller telefon; 
datatjenester, nemlig opprettelse av et online samfunn 
der registrerte brukere kan delta i debatter, få 
tilbakemelding fra likemenn, danne virtuelle samfunn, 
drive sosial nettverksbygging og utveksle dokumenter; 
rådgiving om datateknologi til Internett-brukere via en 
brukerstøtte-hotline; datatjenester knyttet til opprettelse 
av innholdsfortegnelser over informasjon, nettsider og 
ressurser på datanettverk; tilveiebringelse av 
søkemotorer; design av datamaskiner, notebook-
datamaskiner, bærbare datamaskiner og håndholdte 
datamaskiner; design av PDA-er og personlige 
mediespillere; design av mobiltelefoner og 
smarttelefoner; design av digitale kameraer; 
datatjenester; dataprogrammering; 
dataintegrasjonstjenester; dataanalysetjenester; 
dataprogrammering knyttet til virusforsvar; 
programvaretjenester knyttet til datamaskinsystemer; 
datatjenester knytte til tilveiebringelse av direktekontakt
mellom datamaskinbrukere for utveksling av data; 
design av programvare; design av datasystemer; 
design og utvikling av websider; vertstjenester for 
websider for andre; vertstjenester for 
dataapplikasjonsprogrammer for søk og innhenting av 
informasjon fra databaser og datanettverk; 
tilveiebringelse av teknisk informasjon på forespørsel 
fra sluttbrukere via telefon eller globale datanettverk; 
rådgivingstjenester knyttet til dataprogramvare; 
datatjenester knyttet til skreddersydde søk på 
databaser og websider; koding og dekoding av data- og 
elektroniske signaler; konvertering av fysiske data og 
dokumenter til elektronisk medieformat; 
produktundersøkelses og – evalueringstjenester; 
arkitekt- og design-tjenester; design av interiør til 
bygninger, kontorer og leiligheter; informasjonstjenester 
knyttet til datamaskiner og datanettverk; tilveiebringelse 
av risikostyring knyttet til datasikkerhet; tjenester 
tilknyttet datasikkerhetsinformasjon- kunnskap og 
testing; kvalitetssikringstjenester; datatjenester knyttet 
til sertifisering av forretningstransaksjoner og 
utarbeidelse av tilhørende rapporter; 
datasikkerhetstjenester knyttet til adgangskontroll på 
datamaskiner, elektroniske nettverk og databaser; 
sikring av dataoverføring og transaksjoner via 
datanettverk; rådgiving innenfor datasikkerhet; 
teknologiske rådgivingstjenester knyttet til sikker 
telekommunikasjon; sikkerhetstjenester knyttet til 
datastyrte kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 

informasjon knyttet til sikkerhet på Internett, World 
Wide Web og datastyrte kommunikasjonsnettverk; 
rådgivingstjenester knytte til sikkerhet på Internett, 
World Wide Web og datastyrte 
kommunikasjonsnettverk samt informasjonssikkerhet; 
autentiseringstjenester for datasikkerhet; datatjenester 
knyttet til online autentifisering av elektroniske 
signaturer; off-site databackup; elektronisk datalagring; 
tilveiebringelse av informasjon om datateknologi og 
programmering via en nettside; sky-databehandling 
(cloud computing); tilveiebringelse av vertstjenester for 
sky-databehandling (cloud hosting provider services); 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
sky-basert programvare og programvare for sky-
databehandling (cloud computing); elektronisk lagring 
av data; tilveiebringelse av virtuelle datasystemer og 
virtuelle datamiljøer via sky-databehandling (cloud 
computing); utleie av underholdningsprogramvare; 
kartografitjenester; konsulent, informasjons og 
rådgivingstjenester knyttet til ovennevnte tjenester. 
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  Klasse 14   Pynt til klær i form av smykker; smykker; Halskjeder 
(smykker); Pins (smykker); Cloissonné (smykker); 
Ringer (smykker); Nøkler med ornamenter eller 
emblemer; Nøkkelringer edle metaller [ornamenter eller 
emblemer]; Minnesskjold; Minnemynter; Kunstverk av 
edelstener; Kunstverk av edelt metall; Gullbarre; Ikke-
monetære mynter; Charms av bronse; Statuer og 
figurer laget av eller belagt med edle eller halvedle 
metaller eller steiner, eller etterligning derav; Kasser av 
edelt metall; Trofeer av edle metaller; Smykker; 
Smykker og eske til oppbevaring av klokke; 
instrumenter som viser tid; Edelstener, perler og edle 
metaller og imitasjoner derav; amuletter; Armbånd 
(smykker); armbånd; Dråper (smykker); Smykker; 
Cloisonnénålar; Kvinnesmykker; Dekorative artikler for 
personlig bruk [charms eller smykker]; Dekorative 
Brosjer [smykker]; Sølvsmykker; Mansjettknapper av 
edelt metall med semi-edelstener; mansjett; 
Mansjettknapper av edelt metall; Kors [smykker]; 
Kjeder av edelt metall; Kjeder (smykker); Fotlenker; 
øredobber; Nøkkelringer og smykker [pyntegjenstander 
eller brikker]; Merker av edelt metall; Mansjettknapper i 
gulletterligning; Mansjettknapper i gull; 
Mansjettknapper av nikkelsølv; slipsnåler; Gifteringer; 
Vennskapsringer (smykker); Tråd av edelt metall 
(gullsmedvarer); Tråder eller kjeder av edelt metall 
(smykker); låser for kjede; Armreimer for klokker; 
klokkeetuier; Bordklokke; 'klokker; Digitale klokker; 
Elektriske klokker; Klokker; klokkeetuier; klokkekjeder; 
ur; Bearbeidede eller delvis bearbeidede edle metaller; 
diamenter; gull; gull og dets legeringer; gullimitasjon; 
Edle og semi-edelstener; Edelstener halvfabrikata og 
imitasjoner derav; perler; Naturlige edelstener; Cubic 
zirkonia (edelsten); sølv; Safir; rubiner; Platina og 
legeringer av disse; Platinum; Emaljerte smykker; 
Amuletter, nemlig smykker; Identifikasjonsarmbånd 
[smykker]; Smykker og klokkeesker; Vesker [designet] 
for smykker; Smykker laget av edelt metall; Nåler for 
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jakkeslaget [smykker]; Smykker, klokker; Pynt for øret i 
form av smykker; Pynt for klær i form av smykker; 
klokkereimer av metall; klokker i alminnelighet; 
klokkeprodukter; klokkereimer av syntetisk materiale; 
Klokker og ur; urverk i klokker; Anheng for klokkekjeder

  Klasse 18   Vesker til klær; Klær til dyr; Paraplyer og parasoller; 
Skulderbelte; behandlet skinn; Skulderstropper; 
Dyreskinn, huder; Skinn for sko; Lær for møbler; Lær 
og imitasjoner av lær; Lær, ubearbeidd eller 
semibearbeidet; Stropper laget av imitert lær; Stropper 
(Lær -); Møbeltrekk av lær; Lærtøy; Lærreimer; 
paraplyer;paraplytrekk; selskapsvesker; Arbeidsvesker; 
Oppbevaring; Bagasjestropper; Skuldervesker; 
sminkeskrin (uten innhold); Bostonvesker; Belteposer; 
Bærevesker for dokumenter; Vesker av edle metaller; 
Vesker for flere formål; Diplomatiskvesker; 
Dokumentmapper [porteføljer]; Flyvesker; Kofferter; 
Kabinvesker; Shoppingposer; Shoppingvesker med 
hjul; Håndvesker, lommebøker og vesker; Vesker for 
menn; håndleddsvesker (konvoluttvesker); 
Håndklevesker; poser; lommebøker; portemonéer; 
Lommebøker laget av lær; Lommebøker for kredittkort; 
Kortholder; Kofferter (store); Reisehåndvesker; vesker, 
Kofferter og attachévesker; reisevesker; Halskjede for 
dyr; Selskapsvesker; Arbeidsvesker; Adresselapper for 
bagasje; Bokser laget av lær; Bokser av lær eller skinn 
bord; Attachebokser laget av lær; Skulderbelte; 
Skulderstropper; Skuldervesker; Bagasjestropper; 
Belteposer; Reim av lær; Bærevesker for dokumenter; 
Toalettvesker; Vesker av edle metaller; Vesker for flere 
formål; Campingvesker; lærposer; Sylindriske poser; 
Gamasjer av lær; Damasker av lær; Dyreskinn; 
Diplomatvesker; Damehandvesker; Dyreskinn, huder; 
Dokumentvesker; Dokumentmapper [porteføljer]; 
koffert; Dokumentvesker; Føderal for sminke, nøkler; 
Gladstonevesker; Golfparaplyer; Håndvesker, 
lommebøker og vesker; Kredittkortholdere; 
Kosmetikkvesker; Lærvesker; Lærreimer; Lærkjeder; 
Lærkofferter; rumpetasker; hoftevesker; myntholder; 
lommebøker; nøkkelholder; Nøkkelposer; Trekk for 
paraplyer 

  Klasse 25   Fottøy; innleggssåler; skoinnlegg; Sko uten lisser; 
Høyhælte sko; Hæler; Fottøy [unntatt ortopedisk 
fottøy]; Innleggssåler [for sko og støvler]; Truger for 
støvler og sko; Stropper for sko og støvler; klær; Chaps 
[klær]; Sjal [klær]; dekkejakker [klær];lommetørkler; 
Papirhatter [klær]; mansjetter; nattøy [undertøy]; 
babyklær; Belter av lær [klær]; shorts; Forklær [klær]; 
Slips; høyhalsere[klær]; Topper [klær]; ponchoer; 
Muffer [klær];varmeisolerende klær; Shorts [klær]; 
Partyhatter [klær]; Strikkevarer [klær]; Oljehyrer [klær]; 
Underdeler [klær]; Babybukser [klær]; Slipover [klær]; 
lekedrakter [klær]; Impregnerte klær; 
håndleddsvarmere [klær]; Krager; Skjerf [klær]; 
dongeriklær; slips; munkekapper [klær]; Bukser [klær]; 
Handvarmere [klær]; pels [klær]; Ørevarmere [klær]; 
Pannebånd [hodeplagg]; Pannebånd [klær]; hodeplagg; 
espadrilles [sko]; Fottøy for menn; Strandsko; thongs; 
støvler; joggesko slippers [uten hæl]; Indre sokker for 
fottøy; Sklisikring for fottøy; Gymsko; Gummistøvler; 
Fotballsko; Seilersko; Sandaler; Tresko; Sandalsåler; 
Sandaler og strand sko; Sko; Lave tresko (Hiyori-geta); 
Turstøvler; Tåhetter for fottøy; slippers; støvler; 
ankelstøvler; strandslippers; Strandsko; Fottøy for 
friidrett; støvler; Fjellsko; Barneklær; Klær laget av pels; 
Bukseseler for klær; Korsetter; Klær laget av imitert lær;
Beskyttende hylstre for klær; hverdagssko; skjerf; Sjal 
og skjerf; Kveldsjakke; selskapsantrekk; Ermeløse 
skjorter; Ermeløse topper; Ermeløse skjorter; Belter av 
stoff; Belter av lær; Belter [klær]; Boxershorts; bikini; 
blazere; Bermuda Shorts; Behåer; undertøy; overdeler i 
lin for damer; dresser; kortbukser; Bukser av lær; 
dressbukser; Button-down skjorter; Brudekjoler; 
Brudepikeklær; kjoler til forlovere; Cocktail kjoler; 
Seremonielle kvinneklær; kapper; sløyfer; Finskjorter; 
kjoler; Finbukser; Lommer for klær; dåpskapper og 
kjoler; dresser; Drakter i tre deler [klær]; Herreklær; 
hansker; Menn og kvinners jakker, kåper, bukser, 
vester; Caper; Jakker; Klær; skjørt; Lange kjoler; 

dressskjorter; Drakter til menn; kostymer; Korte jakker;; 
mammaklær; frakker; øyemasker; kåper; Pels; 
Silkebånd; skjerf; saronger; frakker; Slips; Pyjamas; 
Sokker og strømper; Bandanas; Bandanas [skjerf]; 
dressjakker; T-skjorter; Tykke jakke; Termisk undertøy; 
hverdagsklær; undertøy; Truser, shorts og 
underbukser; Yttertøy; Pannebånd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290113 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608842 
(220) Inndato: 2016.08.05 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

REMA 1000 PRIMA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

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

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

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

  Klasse 5   Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og 
forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider.  

  Klasse 16   Varer laget av papp og papir, nemlig aviser, 
magasiner, nyhetsbrev og brosjyrer; 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; papirvarer for 
husholdningsformål herunder tørkepapir, toalettpapir og 
mykt papir til kosmetisk bruk, barnebleier av papir eller 
cellulose (engangsbruk), bordduker av papir, servietter 
av papir, bakepapir, matpapir, plastfilm for 
innpakkingsformål, sølvpapir, selvklebende bånd for 
papirvarer eller husholdningsbruk, skrivesaker, 
printerpapir og kopipapir. 

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; sugerør for drikker, 
blomsterkasser, emballasjebeholdere av plast, 
postkasser av tre eller plast, puter, kleshengere, 
klesstativer, hyller for lagring, soveposer for camping, 
speil (ikke opptatt i andre klasser), kosteskaft (ikke av 
metall); blomsterholdere, av plast; bokser av plast; 
brett, av plast; dekorasjoner av plast for kaker; 
emballasjebeholdere av plast; holdere av plast for skilt; 
lukkemekanismer av plast for beholdere; navneskilt av 
plast; skilt av plast; skrukorker av plast. 

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

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

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, 
kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer 
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og fett. 
  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 

kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is, nudler, sauser, herunder fiskesauser, 
kryddersauser, soyasaus, kornpreparater herunder 
frokostkornblandinger. 

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

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

  Klasse 35   Rådgivning og bistand ved forretningsledelse; 
konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner i 
personalspørsmål; analyse av kostnadspriser; 
markedsundersøkelser; rasjonaliseringsekspertise; 
regnskapsanalyser; oppdatering av 
reklamedokumentasjon; systematisering av informasjon 
for bruk i databaser; public relation (PR virksomhet), 
samt salg av de foran nevnte varer i klasse 3, 4, 5, 16, 
20, 21, 28, 29, 30, 31 og 32. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290114 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201606636 
(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: 
 EQUESTER AS, Orderudveien 141, 1860 TRØGSTAD, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Dekken for hester; hestebogtre; hestegrimer; 

hestesadler; hestesko; kneputer for hester; saltrekk for 
hester; tepper for hester; longeline til hester; bitt til 
hester; tau til hester; hodelag til hester; tøyler til hester; 
hovslagere til hest.   

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring; 
engros og detaljsalg av produkter knyttet til dyr, 
herunder kosttilskudd for dyr, farmasøytiske og 
veterinære produkter, plaster og forbindingsstoffer til 
dyr, dekken for hester, hestebogtre, hestegrimer, 
hestesadler, hestesko, kneputer for hester, saltrekk for 
hester, tepper for hester, ridetepper for hester, longline 
til hester, bitt til hester, tau til hester, hodelag til hester, 
tøyler til hester, hovslagere til hester, hestebørster; 
engros og detaljsalg av klær og sko. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290115 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201602791 
(220) Inndato: 2016.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kim Carl Meller, 10 Clarence Place, AU-NSW2028 
DOUBLE BAY, Australia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Dame- og herresko. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290116 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608879 
(220) Inndato: 2016.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Megazone AS, Møllergata 24, 0179 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 
opptatt i andre klasser; juletrepynt; albue-beskyttere 
[sportsartikler]; ammunisjon for paintball; apparater for 
fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging; 
biljardbord; biljardbord med myntinnkast; bokseballer; 
boksehansker; bowling; buer for bueskyting; 
elektroniske målskiver; enarmede banditter 
[spillmaskiner]; fektevåpen; gymnastikkapparater; 
luftpistoler [leketøy]; leketøy; leker; masker [leketøy]; 
tivoliapparater. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; billettkontor [underholdningvirksomhet]; 
coaching (veiledning); diskotektjenester; drift av 
fritidsanlegg; drift av sportsinstallasjoner; 
forlystelsesparker; fornøyelsesparker; fysisk trening; 
helseklubbvirksomhet; klubbvirksomhet [underholdning 
eller utdannelse]; nattklubber; organisering av fester 
[underholdning]; organisering av konkurranser 
(utdanning eller underholdning); organisering av 
kulturelle arrangementer [impresariotjenester]; 
organisering av sportskonkurranser; organisering og 
ledelse av konferanser; organisering og ledelse av 
kongresser; spillehaller; utleie av idrettsplasser og 
stadioner; utleie av leker; utleie av spill; utleie av 
sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; utleie av 
stadiumfasiliteter. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; catering; formidling av midlertidig losji 
[hoteller, pensjonater]; hoteller; kafeer; kursgårder og 
konferansesteder med kost og losji; restauranter; 
selvbetjeningsrestauranter; servering av is; utleie av 
møterom; utleie av stoler, bord, bordduker, glass; utleie 
av telt; utleie av belysningsapparater; utleie av 
transportable bygninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290117 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608647 
(220) Inndato: 2016.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 InQpharm Group Sdn Bhd, E-16, Plaza Mont Kiara, 2 
Jalan Kiara, MY-50480 KUALA LUMPUR, Malaysia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Veterinærpreparater; farmasøytiske preparater for 
veterinære formål; kjemiske preparater for veterinære 
formål; medisiner for veterinære formål; 
tilsetningsstoffer til dyrefôr for medisinske formål; 
tilsetningsstoffer til næringsmidler til dyr for medisinske 
formål; komplementære fôr til dyr; kosttilskudd til dyr; 
næringsdrikker til dyr; næringstilskudd til dyr; 
kosttilskudd til dyr; vitaminer til dyr; planteekstrakter 
tilpasset for veterinære formål.  

  Klasse 31   Tilsetningsstoffer til dyrefôr til ikke-medisinsk bruk; 
dyrefôrpreparater; fôrstoff til dyr; drikkevarer til dyr; 
tilsetningsstoffer, herunder aktive stoffer til dyrefôr; 
dyrefôr; matprodukter til dyr til ikke-medisinsk bruk; 
diettnæringsmidler til dyr til ikke-medisinsk bruk; diettfôr 
til dyr til ikke-medisinsk bruk; blandingsdyrefôr; 
komplementære ikke-medisinerte dyrefôr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290118 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.14, US, 86/875,873 
(210) Søknadsnr.: 201607883 
(220) Inndato: 2016.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Specialty Life Science, LLC, 77 Brenner Drive, US-
NY10920 CONGERS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av 
smittsomme sykdommer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290119 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201607895 
(220) Inndato: 2016.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

ECTALORE 
(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 unntatt 
produkter for topisk behandling neglesopp. 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 290120 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2015.11.03, EM, 014760409 
(210) Søknadsnr.: 201605347 
(220) Inndato: 2016.04.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Consilient Health Limited, 5th Floor, Beaux Lane 
House, Mercer Street Lower, IE- DUBLIN 2, Irland 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk; vitaminpreparater; preparater med 
vitamin D. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290121 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201415147 
(220) Inndato: 2014.12.16 
(180) Registreringen utløper: 2024.12.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

INFINITY EDGE 
(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 9   Kontaktlinser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290122 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2015.11.20, US, 86/827,860 
(210) Søknadsnr.: 201605788 
(220) Inndato: 2016.05.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker, unntatt alkoholfri vin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290123 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2015.11.20, US, 86/827,866 
(210) Søknadsnr.: 201605796 
(220) Inndato: 2016.05.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker, unntatt alkoholfri vin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290124 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201609940 
(220) Inndato: 2016.08.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEOMAX MX-33 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, Tyrefort 88-98, 
Wingfoot Way, GB-B249HY BIRMINGHAM, 
Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Dekk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290125 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201609942 
(220) Inndato: 2016.08.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEOMAX MX-53 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Goodyear Dunlop Tyres UK Limited, Tyrefort 88-98, 
Wingfoot Way, GB-B249HY BIRMINGHAM, 
Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Dekk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290126 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201601557 
(220) Inndato: 2016.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 T Hansen Gruppen A/S, Stensgårdvej 1, DK-5500 
MIDDELFART, Danmark 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Bremsevæske; kjølevæske. 
  Klasse 4   Oljer og fettstoffer til industrielle formål; smøremidler; 

midler til absorbering, fukting og binding av støv; 
brennstoffer (herunder motordrivmidler) og 
belysningsstoffer; lys og veker til belysning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290127 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201609112 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Polinova AB, c/o Polarbröd AB, SE-94282 ÄLVSBYN, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Brød. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290128 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.02, US, 86/895,201 
(210) Søknadsnr.: 201608589 
(220) Inndato: 2016.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290129 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.02, US, 86/895,196 
(210) Søknadsnr.: 201608590 
(220) Inndato: 2016.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290130 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201605334 
(220) Inndato: 2016.04.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(551) Fellesmerkebestemmelser: 
 1. Hvem som har rett til å bruke merket (logoen) 

og på hvilke vilkår. Svar: Alle som til enhver tid 
oppfyller en av de angitte standardene under den 
aktuelle næringen, se nedenfor, har lov til å bruke 
merket. Matmerk kan i tillegg samtykke til at 
samarbeidspartnere og andre som omtaler/henviser til 
KSL – ordningene får bruke logoen.De 12 ulike 
standardene avhenger av hvilken type næring som 
drives på den enkelte gård:1 Generelle krav til gården2 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)3 Grovfôr, Korn, 
Oljefrø, erter, frødyrking4 Poteter5 Grønnsaker, frukt, 
bær, planteskole, blomster og veksthus6 Drøvtyggere7 
Melk8 Svin9 Fjørfe10 Honning11 Inn på tunet12 Hest i 
næringStandardene med detaljerte krav finnes på 
http://www.matmerk.no/no/ksl/ksl-standarder/ksl-
standarder-bokmaal2. Hvilke følger urettmessig 
bruk eller bruk i strid med vilkårene fastsatt i 
bestemmelsene kan medføre for brukeren. Svar: 
Urettmessig bruk av logo vil bli tatt opp med den som 
bruker logoen og om bruk ikke opphører og det anses 
skadelig for Matmerk vil Matmerk vurdere søksmål.3.
 Innehavers forpliktelser til å gjøre ansvar 
gjeldende mot den som bruker merket i strid med 
bestemmelsene for bruken. Svar: Se pkt 2.4.
 Innehavers rettigheter og forpliktelser overfor 
brukerne, herunder rett til kontroll, eventuelt ved 
bestemte kontrollorgan. Svar: Matmerk kontrollerer 
eventuell urettmessig bruk ved stikkprøver. 

(730) Innehaver: 
 Matmerk, Postboks 487 Sentrum, 0105 OSLO, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

  Klasse 44    Landbruks-hagebruks og skogbrukstjenester 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290131 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2016.05.11, EM, 015427909 
(210) Søknadsnr.: 201609111 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Morrison Bowmore Distillers Limited, Springburn Bond, 
Carlisle Street, Glasgow, G21 1EQ Scotland, GB-, 
Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker [unntatt øl]; whisky. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290132 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.02, US, 86/895,189 
(210) Søknadsnr.: 201608592 
(220) Inndato: 2016.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290133 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608863 
(220) Inndato: 2016.08.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MD KVALITET AS, Jacobine Ryes Vei 25, 0987 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og 
ubearbeidet korn og frø; friske frukterog grønnsaker; 

naturlige planter og blomster; levende dyr; 
næringsmidler til dyr; malt. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290134 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608862 
(220) Inndato: 2016.08.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DEN NYE FJORDEN INES CAPELLA SALA, Thorvald 
Meyers gate 16B, B-505, 0555 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Design av markedsføringsmateriale 
  Klasse 41   Utgivelse av bøker 
  Klasse 42   Grafisk formgiving 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290135 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(210) Søknadsnr.: 201608866 
(220) Inndato: 2016.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BJØRGE ANDREAS SEAFOOD AS, Keiser Wilhelmsgt 

24/26, 6003 ÅLESUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Fisk; Fisk [ikke levende]; Fisk, konservert; Fiskefileter; 
Fiskehermetikk; Fiskeprodukter; Saltet fisk; Sjømat. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290136 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201609115 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, 
Postfach, CH-8304 WALLISELLEN, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Parfymerende midler for atmosfæren; duftflasker med 
stråspredere, potpurri, eteriske oljer, røkelse, 
røkelsekjegler, røkelsepinner, røkelseposer, 
røkelsesprayer, parfymesprayer til rom; preparater for 
parfymering eller tilføring av duft til luft; luftforfriskende 
preparater; luftforfriskere for rom. 

  Klasse 5   Luftrensende preparater; deodoranter andre enn for 
personlig bruk; preparater for å nøytralisere lukter; 
luktnøytraliserende preparater til bruk på tepper, 
tekstiler og i luften. 

  Klasse 11   Apparater og instrumenter, alle for lukttilsetning, 
rensing eller oppfriskning av atmosfæren; 
dispenserenheter og diffusere for duft i rommet; deler 
og tilbehør for alle forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290137 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201608887 
(220) Inndato: 2016.08.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske 
preparater for behandling av Alzheimers, anemi, 
angstlidelser, aterosklerose, autoimmune sykdommer 
og lidelser, blodsykdommer, ben- og 
skjelettsykdommer og –lidelser, kreft, kardio-vaskulære 
sykdommer, sykdommer og forstyrrelser i 
sentralnervesystemet, kolesterolforstyrrelser, cystisk 
fibrose, demens, dermatologiske sykdommer og 
forstyrrelser, diabetes, dyslipidemi, endokrine 
sykdommer og lidelser, gastrointestinale sykdommer 
og lidelser, hormonelle sykdommer og lidelser, 
betennelser og inflammatoriske sykdommer og lidelser, 
nyresykdommer og -lidelser, leversykdommer og -
lidelser, metaboliske sykdommer og lidelser, migrene, 
muskelsykdommer og -lidelser, nevrodegenerative 
sykdommer og lidelser, nevrologiske lidelser, smerte, 
sykdommer og lidelser i bukspyttkjertelen, Parkinsons 
sykdom, psykiatriske lidelser, søvnforstyrrelser, 
urologiske forstyrrelser; antidepressiva; diagnostiske 
midler og stoffer for medisinske formål; 
radiofarmasøytiske diagnostiske preparater for bruk i 
diagnostiseringen av nevrodegenerative sykdommer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290138 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201609106 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STEIN INGE BJØRNERUD, Tessungdalen 250, 3650 
TINN AUSTBYGD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Huder og skinn.   
  Klasse 22   Ull (ubearbeidet og bearbeidet). 
  Klasse 23   Ullgarn. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290139 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201608824 
(220) Inndato: 2016.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ocean Tribute Invest Limited, Stron House, 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 9   Elektroniske publikasjoner [nedlastbare].   
  Klasse 16   Atlaser; aviser; bøker; brosjyrer; fotografier [trykte]; 

geografiske kart. 
  Klasse 41   Akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av 

praktiske seminarer; digital bildebearbeidelse; 
filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fotografering; 
fotografireportasjer; korrespondanseundervisning; 
museumsdrift [fremvisning, utstilling]; organisering og 
ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av 
konferanser; organisering og ledelse av kongresser; 
organisering og ledelse av seminarer; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; skriving av 
tekster [andre enn for reklameformål]; 
tekstforfattervirksomhet; tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; 
undervisning; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, 
andre enn reklametekster; veiledning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290140 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(300) Søknadsprioritet 2015.09.02, GB, 3125166 
(210) Søknadsnr.: 201603085 
(220) Inndato: 2016.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aker Offshore Partner Limited, 1 Park Row, GB-
LS15AB LEEDS, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Dataadminstrasjon og industrielle analysetjenester, 
industriell analyse av datainformasjon, analyse av 



registrerte varemerker 2016.12.12 - nr 50/16

43 
 

elektronisk lagring av data, analyse av elektronisk 
informasjon for energi og teknologi industri. 

  Klasse 42   Ingeniørvirksomhet og vitenskapelig forskning; 
analytiske tjenester vedrørende computer software 
brukt i olje- og gassindustrien; softwareutvikling, 
computer software ingeniørvirksomhet; rådgivning og 
konsulenttjenester innen området computer software 
for analyser og estimater innen området 
ingeniørvirksomhet og utnyttelse av oljefelt; søk etter 
olje- og gassdepoter generelt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290141 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201608642 
(220) Inndato: 2016.08.01 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Eminent Slipeteknikk DA, Bønesskogen 236, 5154 

BØNES, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Børster, elektriske [maskindeler]; børster 

[maskindeler]; elektriske kniver; elektriske motorer, 
unntatt for landkjøretøyer; elektriske 
rengjøringsmaskiner og -apparater; filtre [deler av 
maskiner eller motorer]; håndverktøy [ikke hånddrevet]; 
knivblad [maskindeler]; knivbladholdere [maskindeler]; 
kniver [maskindeler]; rengjøringsanordninger med 
damp; rensemaskiner; sakser, elektriske; skjærekniver, 
elektriske; skjæremaskiner; slipemaskiner; 
slipemaskiner for knivblad; slipesteiner [maskindeler]; 
sugemaskiner for industriell bruk; vaskemaskiner; 
verktøymaskiner.  

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; 
kjemisk rensing; knivsliping; sliping.  

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; lisensiering av 
immatriell eiendomsrett; overvåkning av immaterielle 
rettigheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290142 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201612083 
(220) Inndato: 2016.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fred Hamelten, Haxthausens gate 2 B, 0263 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Hansker for ikke-medisinske formål; hansker til 

kosmetiske formål. 
  Klasse 10   Sterile og ikke-sterile hansker til medisinske formål; 

hansker til frisør, hudpleie og tatovering. 
  Klasse 21   Hansker for husholdningsformål; hansker til ikke-

medisinske formål. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290143 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201609199 
(220) Inndato: 2016.08.17 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PARTNER EIENDOMSDRIFT AS, Smidsrødveien 43, 

3120 NØTTERØY, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av bygninger, 

boliger, brannalarmer, heiser, kjøleanlegg, 
klimatiseringsapparater, oppvarmingsutstyr, ovner, 
telefoner, telefonanlegg, callinganlegg, tyverialarmer, 
brannalarmer, gassalarmer, vanningsanlegg; 
Kjøkkenmontering; Malevirksomhet; 
Murmestervirksomhet; Rørleggervirksomhet; 
Taktekkingstjenester; Tapetsering; Utleie av 
anleggsmaskiner og rengjøringsmaskiner; 
Byggeledelse; Konsulenbistand, rådgivning og 
informasjon innen byggingstjenester; 
Vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, 
gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet.  

  Klasse 44   Hagearkitekter; Hagedyrking; Helsekonsultasjoner; 
Hjemmehjelptjenester; Stell av kjæledyr; 
Ugressbekjempelse.  

  Klasse 45   Åpning av lås; Forvaltning av opphavsrettigheter; 
Hustilsyn; Inspeksjon av fabrikker i forbindelse med 
sikkerhetsspørsmål; Konsulentvirksomhet for 
sikkerhetsspørsmål; Lisensiering av immatriell 
eiendomsrett; Mekling; Nattevaktselskaper; 
Nøkkelservice; Overvåkning av immaterielle rettigheter; 
Rådgivning for immatriell eiendomsrett; Tilbakelevering 
av tapte eiendeler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290144 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201605776 
(220) Inndato: 2016.05.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BUSINESSBAYS BJØRNAR MIKKELSEN, 
Strandparken.127, 3187 HORTEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av 

prosjekter; administrativ 
ordreutførelse/ordregjennomføring; betal per klikk 
annonsering; datasøk i datafiler, for andre; design av 
markedsføringsmateriale; forskning relatert til bedrifter 
(som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); 
fremskaffelse av forretningsinformasjon via en webside; 
fremskaffelse av kommersiell og forretnings 
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kontaktinformasjon; innsamling av informasjon til 
databaser; kommersielle formidlingstjenester; 
lobbyvirksomhet for forretningsformål; markedsføring; 
markedsundersøkelser; online annonsering på 
datanettverk; oppdatering og vedlikehold av data i 
databaser; organisering av handels- og 
reklameutstillinger; organisering av messer for salg og 
markedsføring; Public Relation [PR-virksomhet]; salg 
av digitale informasjonsprodukter; salgsfremmende 
tjenester [for tredjemann]; systematisering av 
informasjon til databaser; søkemotoroptimalisering; 
tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 
og tilbydere av varer og tjenester; varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; web indeksering for 
kommersielle og markedsføringsformål; websidetrafikk 
optimalisering; økonomisk planlegging. 

  Klasse 42   Applikasjonstjenester [ASP]; forskning og utvikling av 
nye produkter [for tredjemann]; forsyning/fremskaffelse 
av dataprogramvare via et globalt nettverk; 
fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og 
programmering via en webside; fremskaffelse av 
søkemotorer for internettet; opprettelse og vedlikehold 
av websider for andre; plattformtjenester [PaaS]; 
softwaretjenester [SaaS]; teknologiske 
rådgivningstjenester; utarbeidelse av dataprogrammer; 
vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell 
[tilby vertsserver for andres hjemmesider]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290145 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(300) Søknadsprioritet 2016.07.06, EM, 003173209 
(210) Søknadsnr.: 201609201 
(220) Inndato: 2016.08.17 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aker Solutions AS, Snarøyveien 20, 1364 FORNEBU, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Installasjon, bygging og reparasjon av skip, 
oljeplattformer, olje- og gassproduksjonsanlegg, 
petroleumprosesseringsanlegg. 

  Klasse 42   Tekniske tjenester, nemlig design av halvt 
nedsenkbare offshore olje- og gassborerigger; design- 
og tekniske tjenester vedrørende olje- og 
gassproduksjonsanlegg, 
petroleumprosesseringsanlegg; teknisk forskning innen 
området ingeniørvirksomhet og utvikling av tekniske 
systemer og industridesigntjenester vedrørende 
bygging og oljefeltleting, analyse av teknisk design 
vedrørende utvikling av oljefelter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290146 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201609142 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FRU MED SMED AS, Maridalsveien 107, 0461 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 8   Åpnere for østers; barbersett; beskjæringskniver; 

beskjæringssakser; brotsjer; gafler; jaktkniver; kniver, -
knivsmedvarer; nøtteknekkere; øser; ostehøvler; 
sakser; skjeer; sølvtøy [kniver, gafler og skjeer].  

  Klasse 14   Amuletter [smykker]; armbånd [smykker]; armbåndsur; 
barrer av edelmetaller; bijouterivarer; bokser av 
edelmetall; brosjer [smykker]; brystnåler [smykker],-
diamanter; edelmetaller [ubearbeidede eller 
halvbearbeidede]; edelsteiner; emaljerte smykker; 
emblemer av edelmetall; etuier for ur; gull, ubearbeidet 
eller hamret; gulltråd [smykker]; halskjeder [smykker]; 
halvedelsteiner; juvelervarer; kjedepynt [smykker]; 
kjeder av edelmetall [bijouteri]; kunstgjenstander av 
edelmetall; legeringer av edelmetaller; lenker av 
edelmetall [smykker]; lommeur; lommeurkjeder; 
mansjettknapper; medaljer; medaljonger [smykker]; 
øreklips; øreringer; perler [juveler]; platin [metall]; ringer 
[smykker]; slipsklemmer; slipsnåler; smykker; 
smykkeskrin; sølv [ubearbeidet eller hamret],-sølvspon; 
sølvtråd; sølvtråder; statuer av edelmetall; statuetter av 
edelmetall.  

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; å, for andres fordel, 
sammenbringe et bredt utvalg varer innen sølv og gull, 
smykker samt graverte og ugraverte gaver av metall, 
som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe 
disse varer i en fysisk butikk, fra en katalog eller via en 
nettbutikk.  

  Klasse 40   Belegging ved elektrolyse; forgylling; forkromming; 
fortinning; gravering; gullplettering; herding av metall; 
kobbersmedarbeid; materialbehandling etter bestilling 
fra andre; materialbehandlingsinformasjon; 
metallstøping; smedarbeider; sølvbelegging.  

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konserter; arrangering og 
ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; 
innspillingsstudioer; organisering av kulturelle 
arrangement [impresariotjenester]; organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
organisering og ledelse av seminarer; 
sceneoppførelser; showoppsetninger; 
teateroppsetninger; tekstforfattervirksomhet.  

  Klasse 42   Grafisk formgiving; industridesign; logodesign. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290147 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201612375 
(220) Inndato: 2016.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kaia Draugedalen Blomberg, Syvstjerneveien 8, 4843 

ARENDAL, 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 18   Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, 
skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og 
parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290148 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201613073 
(220) Inndato: 2016.11.07 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kaia Draugedalen Blomberg, Syvstjerneveien 8, 4843 
ARENDAL, 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 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, 
skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og 
parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 

(111) Reg.nr.: 290149 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(300) Søknadsprioritet 2016.06.17, EM, 015552896 
(210) Søknadsnr.: 201609362 
(220) Inndato: 2016.08.17 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aditro MyHRM AB, Box 1102, SE-17222 
SUNDBYBERG, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; dataprogrammer; datasystemer; 
datanettverk; datamaskinvare; dataprogramvare; 
dataprogrammer for lokale nettverk; programvare i form 
av apper for nettskybaserte datatjenester. 

  Klasse 35   Bedriftsledelse; bedriftsadministrasjonstjenester. 
  Klasse 42   Installasjon, vedlikehold, reparasjon og service 

vedrørendedataprogramvare; konsulentvirksomhet 
innen området datamaskinvare og dataprogramvare; 
konsulenttjenester angående datasystemer; 
programmering av dataprogramvare; oppdatering og 
utvikling av programvare; nettskytjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290150 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201609188 
(220) Inndato: 2016.08.17 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PF Prism C.V., c/o Pfizer Manufacturing Holdings LLC, 
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; hygieniske preparater for 
medisinske formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290151 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201608582 
(220) Inndato: 2016.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building, 
Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartbriller; smartklokker; beskyttelsesfilm tilpasset 
for dataskjermer; bærbare (wearable) aktivitetsmålere; 
deksler til smarttelefoner; etuier til smarttelefoner; 
beskyttelsesfilm tilpasset til skjermer for mobiltelefoner; 
selfiestenger (håndholdte monopoder); videotelefoner; 
digitale fotorammer; mikrofoner; koblinger 
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(databehandlingsutstyr); databehandlingsapparater; 
datahardware; dataminne; integrerte kretskort 
(smartkort); transpondere; høyttalerkabinetter; audio- 
og videomottakere; videoskjermer; 
nettverkskommunikasjonsutstyr; modem; etuier for 
bærbare datamaskiner; smarttelefoner; elektriske 
batterier; batteriladere; mobile strømkilder (oppladbare 
batterier); nettbrett; bærbare datamaskiner; bærbare 
PC-er (notebook computer); vesker tilpasset til bærbare 
datamaskiner; hodetelefoner; øretelefoner; høyttalere; 
bærbare mediespillere; lydoverførende apparater; 
videoopptakere, videokameraer; mobiltelefonstropper; 
datamaskintastaturer; datamus (dataperiferiutstyr); 
mobiltelefonvesker, -etuier og –deksler; magnetisk 
kodede identifikasjonsarmbånd; pedometre; elektriske 
overvåkingsapparater; tilkoblede armbånd 
(måleinstrumenter); dataprogrammer innregistrert på 
databærere; dataoperativprogrammer innregistrert på 
databærere; dataprogrammer (nedlastbart software); 
nedlastbare datasoftwareapplikasjoner; optiske linser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290152 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201612716 
(220) Inndato: 2016.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290153 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201609157 
(220) Inndato: 2016.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 START UP 278 AS, Helgøyvegen 960, 2350 NES PÅ 
HEDMARKEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Brød ,Byggmel ,Honning ,Hvetemel ,Konserverte 

kjøkkenurter [krydderblanding] ,Krydder ,Mel 
,Melprodukter ,Renset bygg ,Renset havre ,Te 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker ,Alkoholfrie fruktekstrakter ,Cider 
(ikke alkoholholdig) ,Fruktdrikker, alkoholfrie 
,Fruktekstrakter, alkoholfrie ,Fruktjus ,Fruktnektar (ikke 
alkoholholdig) ,Fruktsaft ,Most ,Ugjæret druesaft 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290154 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201609138 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUNALICT 
(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 behandling av opioid 

abstinenssyndrom. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290155 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201400530 
(220) Inndato: 2014.01.14 
(180) Registreringen utløper: 2024.01.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Orkla Foods Norge AS, Postboks 711, 1411 
KOLBOTN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 30   Grøtris. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290156 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201608573 
(220) Inndato: 2016.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Komatsu Ltd, 3-6, 2-chome, Akasaka, Minato-ku, JP-
107-8414 TOKYO, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter 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; 
dataprogrammer for håndtering av posisjon, driftsstatus 
og vedlikeholdsinformasjon om metallbearbeidings-
maskiner og -verktøy, anleggsmaskiner og apparater, 
gruvedriftmaskiner og -apparater, anleggsmaskiner og 
apparater, og lasting-lossing maskiner og apparater; 
dataprogrammer for databehandling i forbindelse med 
byggetjenester; innspilte dataprogrammer og 
forhåndsinnspilt programvare for gjengivelse i 3D, 
modellering, redigering, måling, graf-eksklusive og 
data-overføring til andre program-applikasjoner; 
programvare for å skape og tegne 2D- og 3D-
konstruksjonsgrafikk; kjøretøygjenkjenningsutstyr, 
nemlig visningsmonitorer, datamaskiner, bildesensorer, 
videokameraer og operativsystem og programvare for å 
oppdage kjøretøyposisjon; kjøretøyposisjonering og 
gjenfinningsenheter programmert til å bruke GPS-
posisjoneringssystemer og mobile 
telekommunikasjonssystemer; kjøretøymontert GPS-
sensor for bestemmelse av hastigheten til et kjøretøy. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjon eller vedlikehold av 
lasting-lossing maskiner og -apparater; reparasjon eller 
vedlikehold av anleggsmaskiner og utstyr; reparasjon 
eller vedlikehold av metallbearbeidingsmaskiner og -
verktøy; reparasjon eller vedlikehold av gruvemaskiner 
og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av 
kommunikasjonsnettverkssystemer; reparasjon eller 
vedlikehold av byggevirksomhetsutstyr; installasjon av 
kommunikasjonsnettverkssystemer; skaffe til veie 
informasjon om virksomhetsplasseringen til 
anleggsmaskiner, lasting-lossing maskiner, ingeniør-
maskiner og -apparat, til brukerne i form av grafisk 
visning via Internett-sider, smarttelefoner eller nettbrett; 
skaffe til veie informasjon om den daglige driftstiden og 
timer, og intern maskinenstatus (herunder for eksempel 
oljetemperatur, drivstoffnivå, forbruk av drivstoff, og alle 
former for utstyrsproblemer) for anleggsmaskiner, 
ingeniør/annleggsmaskiner og ingeniør/annleggs-
apparater, til brukere i form av grafisk visning via 
Internett-sider, smarttelefoner eller nettbrett; skaffe til 
veie informasjon om vedlikehold av 
sivilingeniør/anleggs maskiner og sivilingeniør/anleggs 
apparater. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; pakking og lagring av varer; 
arrangering av reise; fysisk lagring av elektronisk 
lagrede data knyttet til konstruksjon, herunder 
tegninger, dokumenter, digitale fotografier, bilder, video 
og elektroniske data; konsulentvirksomhet vedrørende 
planlegging av operativ kontroll av biler under transport.

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; tilby opplæring; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 

aktiviteter; skaffe til veie bilder, lyd og videoer relatert til 
store byggetjenester via kommunikasjonsnettverk for 
opplæringsformål; opplæringstjenester, nemlig 
organisering og arrangering og gjennomføring av 
informative konferanser knyttet til utvikling og 
forbedring av intelligent storskala datastyrt 
konstruksjon; utdanningstjenester, nemlig å skaffe til 
veie paneldiskusjoner innen intelligent storskala 
datastyrt konstruksjon. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design tlknyttett disse tjenester; industriell analyse 
og forskning tjenester; design og utvikling av 
maskinvare og programvare; tilby dataprogrammer 
relatert til byggevirksomhetstjenester; 
databehandlingstjenester tilbudt via en data-sky-
løsning knyttet til byggevirksomhetstjenester; utleie av 
driftsprogramvare for å få tilgang til og bruk av 
entreprenørtjenester via datasky-nettverk; elektronisk 
datalagring og back-up tjenester for 
byggevirksomhetsdata; planlegging, utforming og 
forvaltning av IT-systemer for entreprenørtjenester; 
elektronisk lagring av filer og dokumenter, spesielt 
byggevirksomhetsinformasjon; elektroniske 
lagringstjenester for arkivering av elektroniske data 
knyttet til byggevirksomhet; elektroniske 
lagringstjenester for arkivering av databaser, bilder og 
andre elektroniske data om konstruksjon; elektronisk 
lagring av elektroniske medier, nemlig bilder, tekst og 
lyd data om konstruksjon/byggevirksomhet; utvikling og 
etablering av dataprogrammer for behandling av 
byggevirksomhetsdata; leasing av dataprogrammer 
knyttet til konstruksjon/byggevirksomhet; skaffe til veie 
dataprogrammer knyttet til byggevirksomhetstjenester; 
konsulenttjenester vedrørende 
konstruksjonsdata/byggevirksomhetsdata innen 
datasky-løsninger; operativ ledelse knyttet til drift av 
datasystemer knyttet til intelligent datastyrt 
byggevirksomhet og drift av datastyrt utstyr. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; on-line sosiale 
nettverkstjenester; on-line sosiale nettverkstjenester for 
bestemte selskaper eller grupper; on-line sosiale 
nettverkstjenester for byggefirmaer eller grupper; 
internettbaserte sosiale nettverkstjenester til 
byggefirmaer, leverandører og ansatte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290157 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(300) Søknadsprioritet 2016.01.29, US, 86/890,797 
(210) Søknadsnr.: 201608559 
(220) Inndato: 2016.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Insulet Corporation, 600 Technology Park Drive, Suite 

200, US-MA01821 BILLERICA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 10   Medisinske apparater og doserings-, måle- og 

overvåkningsenheter, nemlig, leveringsapparater og 
anordninger for utdeling av medisiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290158 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201609152 
(220) Inndato: 2016.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ERIK&ERIK AS, Bjørnebakken 33, 4631 

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

  Klasse 41   Undervisning og opplæring 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290159 
(151) Reg.dato.: 2016.12.06 
(210) Søknadsnr.: 201609139 
(220) Inndato: 2016.08.11 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUPRENALICT 
(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 behandling av opioid 

abstinenssyndrom. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290160 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609143 
(220) Inndato: 2016.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TROLL COLLECTION AS, Josefines gate 42, 0258 
OSLO, Norge 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290161 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201608564 
(220) Inndato: 2016.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EVAS HELSETJENESTER INVEST LIMITED, Stron 
House, 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 41   Fysisk trening; Publisering av elektroniske bøker og 

tidsskrifter on-line; Skriving av tekster [andre enn for 
reklameformål]; Tekstforfattervirksomhet; Utgivelse av 
bøker. 

  Klasse 42   Bakteriologisk forskning; Biologisk forskning; 
Forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann]; Kjemiforskning; Kjemiske analyser; Klinisk 
utprøving; Vitenskapelig forskning; Vitenskapelige 
laboratorietjenester; Prøveanalyser ved laboratoriet. 
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  Klasse 44   Alternativ medisintjenester; Aromaterapitjenester; 
Farmasøyttjenester i form av tillaging av medikamenter; 
Fysioterapitjenester; Hårfjerning med voks; 
Hårimplantasjon; Helsebringende kurbadtjenester; 
Helsekonsultasjoner; Helsestasjoner; Helsetjeneste; 
Hospitaler; Hvilehjem; Kiropraktor; Klinikker; 
Konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; 
Legebehandling; Logopedtjenester; Massasje; 
Medisintjenester over telenett; Plastisk kirurgi; 
Poliklinikktjenester; Prøverørsbefruktning; 
Psykologtjenester; Rehabilitering av stoffmisbrukere; 
Rekonvalesenshjem; Sanatorier; 
Skjønnhetspleietjenester; Skjønnhetssalonger; 
Sykehus; Sykepleiertjenester; Tannlegebehandling; 
Terapitjenester; Utleie av medisinsk utstyr; Utleie av 
sanitæranlegg; Veterinærtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290162 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201604655 
(220) Inndato: 2016.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Aktiebolaget Electrolux, SE-10545 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Vaskemaskiner; kombinerte vaske- og tørkemaskiner; 

strykemaskiner; strykepresser; sentrifuger, 
tøysentrifuger; oppvaskmaskiner; kjøkkenmaskiner for 
bearbeiding av mat, miksere (blandeapparater), 
skjæremaskiner, avfallskverner for husholdningsformål, 
kverner for husholdningsformål; kaffekverner; 
fruktpresser; melkeskummere; elektriske boksåpnere; 
støvsugere, herunder batteridrevne støvsugere, deler til 
støvsugere, nemlig slanger, dyser, munnstykker, rør, 
støvsugerposer og filtre; roterende hammere. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), nemlig 
båndsager, bordsager, bordsirkelsager, lamellkjeks, 
buffere, filer, poleringsfiler, sirkelsager, kappemaskiner, 
betongsager, borpresser, drillpresser, driller, slagdriller, 
boremaskiner, kverner; løvsager; gjerdesager, 
kappsager, sirkelsager; spikerpistoler; høvlere; 
bajonettsager; trimmere, ryddesager; slaghammere; 
hammere; pussemaskiner; figursager; spesialverktøy; 
utstyr og tilbehør til de forannevnte varer, herunder bits 
til håndverktøy, bor, kroner, borekroner, drillbits, 
hammerbor, hammerbits, spadebor, forstener, 
kunstbor, bits til treskjæring/-boring, skrutrekkerbits, 
muttertrekkerbits, bajonettsagblad, sirkelsagblad, 
kappeskiver, slipeskiver, ruterbits, fresebits, fresebord; 
elektriske strykejern; elektriske krølltenger. 

  Klasse 9   Telefoner, bærbare telefoner, utstyr og tilbehør til 
disse varer; utstyr og tilbehør til solenergi, nemlig 
solpaneler, solbatterier; deler til de forannevnte varer; 
databehandlingsutstyr; datalagringsmedia for 
husholdningsapparater, -artikler og –maskiner; 
dataprogramvare; måleapparater; nivålasere. 

  Klasse 11   Kjøleskap; vinkjøleskap; frysere, fryseskap; komfyrer; 
grillapparater; ovner; mikrobølgeovner; 
luftkondisjoneringsinstallasjoner og –apparater; vifter; 
kjøkkenventilatorer; innebygde platetopper; 

vannrenseapparater og –utstyr; tørkeskap, 
tørkeapparater og -installasjoner; elektriske 
kaffebryggemaskiner; espressomaskiner; eggekokere; 
luftrensere; luftfuktere; brødristere; elektriske vaffeljern; 
varmeplater; elektriske vannkjeler; 
yoghurttilberedningsapparater; elektriske kokekar; 
hårtørkere; tørketromler; filtre for drikkevann, filtre for 
klimaanlegg, omvendt osmosefiltre; solfangere. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt –beholdere, 
herunder manuelt drevne kjøkkenkverner for 
husholdningsformål; glassvarer; porselen; keramikk; 
ikke elektriske støvfjerningsapparater og 
rengjøringsapparater; kluter for støvtørring/-fjerning; 
støvkoster; ikke elektriske kasseroller; strykebrett; 
vinkjølere. 

  Klasse 35   Informasjon til kunder i forbindelse med salg av alle 
de ovenfor nevnte varer; annonse- og 
reklamevirksomhet innenfor industri og handel; 
dekorasjon av butikkvinduer. 

  Klasse 37   Vedlikehold og reparasjon av hvitevarer og 
husholdningsprodukter.  

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290163 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609144 
(220) Inndato: 2016.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WD-40 Manufacturing Company, 1061 Cudahy Place, 

US-CA92110 SAN DIEGO, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 2   Beskyttende belegg for å hindre rust.  
  Klasse 3   Rensere for elektrisk og elektronisk utstyr (contact 

cleaner), avfettingsmiddel, rensere for metalliske 
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overflater.  
  Klasse 4   Rustoppløsende oljer og smøreoljer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290164 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.15, EM, 15110455 
(210) Søknadsnr.: 201609146 
(220) Inndato: 2016.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 
BASEL, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser; nesespray 
for medisinske formål. 

  Klasse 10   Medisintilførselsapparater; utstyr for administrering av 
legemidler; applikatorer for farmasøytiske preparater; 
nesesprayenheter; deler, utstyr, komponenter og 
tilbehør for alle de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290165 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.15, EM, 15110406 
(210) Søknadsnr.: 201609147 
(220) Inndato: 2016.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 
BASEL, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser; nesespray 
for medisinske formål. 

  Klasse 10   Medisintilførselsapparater; utstyr for administrering av 
legemidler; applikatorer for farmasøytiske preparater; 
nesesprayenheter; deler, utstyr, komponenter og 
tilbehør for alle de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290166 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.15, EM, 15110364 
(210) Søknadsnr.: 201609148 
(220) Inndato: 2016.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 
BASEL, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser; nesespray 
for medisinske formål. 

  Klasse 10   Medisintilførselsapparater; utstyr for administrering av 
legemidler; applikatorer for farmasøytiske preparater; 
nesesprayenheter; deler, utstyr, komponenter og 
tilbehør for alle de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290167 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.15, EM, 15110241 
(210) Søknadsnr.: 201609149 
(220) Inndato: 2016.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 
BASEL, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser; nesespray 
for medisinske formål. 

  Klasse 10   Medisintilførselsapparater; utstyr for administrering av 
legemidler; applikatorer for farmasøytiske preparater; 
nesesprayenheter; deler, utstyr, komponenter og 
tilbehør for alle de forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290168 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201607004 
(220) Inndato: 2016.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAAD ALI SHOUKET, NORDAHL GRIEGS VEI 14, 
1472 FJELLHAMAR, 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; 
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kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 

organisering av reiser 
  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: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290169 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609117 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

GR1 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building, 
Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartbriller; smartklokker; beskyttelsesfilm tilpasset 
for dataskjermer; bærbare (wearable) aktivitetsmålere; 
deksler til smarttelefoner; etuier til smarttelefoner; 
beskyttelsesfilm tilpasset for mobiltelefonskjermer; 
selfiestenger (håndholdte monopoder); videotelefoner; 
digitale fotorammer; koplinger (databehandlingsutstyr); 
databehandlingsapparater; datahardware; dataminner; 
integrerte kretskort (smartkort); transpondere; 
høyttalerkabinetter; audio- og videomottakere; 
videoskjermer; nettverkskommunikasjonsutstyr; 
modemer; etuier for bærbare datamaskiner; 
smarttelefoner; elektriske batterier; batteriladere; 
mobile strømkilder (oppladbare batterier); nettbrett; 
bærbare datamaskiner; reisedatamaskiner; vesker 
tilpasset for bærbare datamaskiner; hodetelefoner; 
øretelefoner; høyttalere; bærbare mediespillere; 
lydoverføringsapparater; videokameraer; kameraer 
(fotografi); mobiltelefonstropper; datamaskintastaturer; 
mus (dataperiferiutstyr); telefonhylstre og -etuier; 
magnetisk kodede identifikasjonsarmbånd; pedometre; 
elektriske overvåkingsapparater; tilkoblede armbånd 
(måleinstrumenter); innregistrerte dataprogrammer 
(programmer); innregistrerte dataoperativprogrammer; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; optiske linser; 
operativsystemprogrammer; dataterminaler; 
datasoftware for kryptering; virtual reality spillsoftware; 
datasoftware for overføring av trådløst innhold; 
dataprogrammer for redigering av bilde, lyd og video; 
datamaskiner for telekommunikasjon; software for 
behandling av bilde, grafikk og tekst; LCD-skjermer; 
håndholdte datamaskiner; telefondeksler; 
datanettverkshuber; datanettverkssvitsjer; 
datanettverksbroer; remodulatorer; radiosendere; 
interne modemer; kortdistanseradioer; VOIP-telefoner 
(telefoner for tale over internett); flippdeksler for 
smarttelefoner; kassettspillere for kjøretøyer; TV-
apparater for kjøretøyer; elektroniske boklesere; TV-
mottakere (fjernsyn); øretelefoner for mobiltelefoner; 
trådløse øretelefoner for smarttelefoner; mikrofoner for 
kommunikasjonsapparater; videomonitorer; 
hodemikrotelefoner; håndfriutstyr for mobiltelefoner. 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 

(111) Reg.nr.: 290170 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609118 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

GR2 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building 
Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartbriller; smartklokker; beskyttelsesfilm tilpasset 
for dataskjermer; bærbare (wearable) aktivitetsmålere; 
deksler til smarttelefoner; etuier til smarttelefoner; 
beskyttelsesfilm tilpasset for mobiltelefonskjermer; 
selfiestenger (håndholdte monopoder); videotelefoner; 
digitale fotorammer; koplinger (databehandlingsutstyr); 
databehandlingsapparater; datahardware; dataminner; 
integrerte kretskort (smartkort); transpondere; 
høyttalerkabinetter; audio- og videomottakere; 
videoskjermer; nettverkskommunikasjonsutstyr; 
modemer; etuier for bærbare datamaskiner; 
smarttelefoner; elektriske batterier; batteriladere; 
mobile strømkilder (oppladbare batterier); nettbrett; 
bærbare datamaskiner; reisedatamaskiner; vesker 
tilpasset for bærbare datamaskiner; hodetelefoner; 
øretelefoner; høyttalere; bærbare mediespillere; 
lydoverføringsapparater; videokameraer; kameraer 
(fotografi); mobiltelefonstropper; datamaskintastaturer; 
mus (dataperiferiutstyr); telefonhylstre og -etuier; 
magnetisk kodede identifikasjonsarmbånd; pedometre; 
elektriske overvåkingsapparater; tilkoblede armbånd 
(måleinstrumenter); innregistrerte dataprogrammer 
(programmer); innregistrerte dataoperativprogrammer; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; optiske linser; 
operativsystemprogrammer; dataterminaler; 
datasoftware for kryptering; virtual reality spillsoftware; 
datasoftware for overføring av trådløst innhold; 
dataprogrammer for redigering av bilde, lyd og video; 
datamaskiner for telekommunikasjon; software for 
behandling av bilde, grafikk og tekst; LCD-skjermer; 
håndholdte datamaskiner; telefondeksler; 
datanettverkshuber; datanettverkssvitsjer; 
datanettverksbroer; remodulatorer; radiosendere; 
interne modemer; kortdistanseradioer; VOIP-telefoner 
(telefoner for tale over internett); flippdeksler for 
smarttelefoner; kassettspillere for kjøretøyer; TV-
apparater for kjøretøyer; elektroniske boklesere; TV-
mottakere (fjernsyn); øretelefoner for mobiltelefoner; 
trådløse øretelefoner for smarttelefoner; mikrofoner for 
kommunikasjonsapparater; videomonitorer; 
hodemikrotelefoner; håndfriutstyr for mobiltelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290171 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609119 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

GR4 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building, 
Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartbriller; smartklokker; beskyttelsesfilm tilpasset 
for dataskjermer; bærbare (wearable) aktivitetsmålere; 
deksler til smarttelefoner; etuier til smarttelefoner; 
beskyttelsesfilm tilpasset for mobiltelefonskjermer; 
selfiestenger (håndholdte monopoder); videotelefoner; 
digitale fotorammer; koplinger (databehandlingsutstyr); 
databehandlingsapparater; datahardware; dataminner; 
integrerte kretskort (smartkort); transpondere; 
høyttalerkabinetter; audio- og videomottakere; 
videoskjermer; nettverkskommunikasjonsutstyr; 
modemer; etuier for bærbare datamaskiner; 
smarttelefoner; elektriske batterier; batteriladere; 
mobile strømkilder (oppladbare batterier); nettbrett; 
bærbare datamaskiner; reisedatamaskiner; vesker 
tilpasset for bærbare datamaskiner; hodetelefoner; 
øretelefoner; høyttalere; bærbare mediespillere; 
lydoverføringsapparater; videokameraer; kameraer 
(fotografi); mobiltelefonstropper; datamaskintastaturer; 
mus (dataperiferiutstyr); telefonhylstre og -etuier; 
magnetisk kodede identifikasjonsarmbånd; pedometre; 
elektriske overvåkingsapparater; tilkoblede armbånd 
(måleinstrumenter); innregistrerte dataprogrammer 
(programmer); innregistrerte dataoperativprogrammer; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; optiske linser; 
operativsystemprogrammer; dataterminaler; 
datasoftware for kryptering; virtual reality spillsoftware; 
datasoftware for overføring av trådløst innhold; 
dataprogrammer for redigering av bilde, lyd og video; 
datamaskiner for telekommunikasjon; software for 
behandling av bilde, grafikk og tekst; LCD-skjermer; 
håndholdte datamaskiner; telefondeksler; 
datanettverkshuber; datanettverkssvitsjer; 
datanettverksbroer; remodulatorer; radiosendere; 
interne modemer; kortdistanseradioer; VOIP-telefoner 
(telefoner for tale over internett); flippdeksler for 
smarttelefoner; kassettspillere for kjøretøyer; TV-
apparater for kjøretøyer; elektroniske boklesere; TV-
mottakere (fjernsyn); øretelefoner for mobiltelefoner; 
trådløse øretelefoner for smarttelefoner; mikrofoner for 
kommunikasjonsapparater; videomonitorer; 
hodemikrotelefoner; håndfriutstyr for mobiltelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290172 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609120 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

GR6 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building, 
Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartbriller; smartklokker; beskyttelsesfilm tilpasset 
for dataskjermer; bærbare (wearable) aktivitetsmålere; 
deksler til smarttelefoner; etuier til smarttelefoner; 
beskyttelsesfilm tilpasset for mobiltelefonskjermer; 
selfiestenger (håndholdte monopoder); videotelefoner; 
digitale fotorammer; koplinger (databehandlingsutstyr); 
databehandlingsapparater; datahardware; dataminner; 
integrerte kretskort (smartkort); transpondere; 
høyttalerkabinetter; audio- og videomottakere; 
videoskjermer; nettverkskommunikasjonsutstyr; 
modemer; etuier for bærbare datamaskiner; 
smarttelefoner; elektriske batterier; batteriladere; 
mobile strømkilder (oppladbare batterier); nettbrett; 
bærbare datamaskiner; reisedatamaskiner; vesker 
tilpasset for bærbare datamaskiner; hodetelefoner; 
øretelefoner; høyttalere; bærbare mediespillere; 
lydoverføringsapparater; videokameraer; kameraer 
(fotografi); mobiltelefonstropper; datamaskintastaturer; 
mus (dataperiferiutstyr); telefonhylstre og -etuier; 
magnetisk kodede identifikasjonsarmbånd; pedometre; 
elektriske overvåkingsapparater; tilkoblede armbånd 
(måleinstrumenter); innregistrerte dataprogrammer 
(programmer); innregistrerte dataoperativprogrammer; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; optiske linser; 
operativsystemprogrammer; dataterminaler; 
datasoftware for kryptering; virtual reality spillsoftware; 
datasoftware for overføring av trådløst innhold; 
dataprogrammer for redigering av bilde, lyd og video; 
datamaskiner for telekommunikasjon; software for 
behandling av bilde, grafikk og tekst; LCD-skjermer; 
håndholdte datamaskiner; telefondeksler; 
datanettverkshuber; datanettverkssvitsjer; 
datanettverksbroer; remodulatorer; radiosendere; 
interne modemer; kortdistanseradioer; VOIP-telefoner 
(telefoner for tale over internett); flippdeksler for 
smarttelefoner; kassettspillere for kjøretøyer; TV-
apparater for kjøretøyer; elektroniske boklesere; TV-
mottakere (fjernsyn); øretelefoner for mobiltelefoner; 
trådløse øretelefoner for smarttelefoner; mikrofoner for 
kommunikasjonsapparater; videomonitorer; 
hodemikrotelefoner; håndfriutstyr for mobiltelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290173 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609121 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

GR7 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building, 
Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartbriller; smartklokker; beskyttelsesfilm tilpasset 
for dataskjermer; bærbare (wearable) aktivitetsmålere; 
deksler til smarttelefoner; etuier til smarttelefoner; 
beskyttelsesfilm tilpasset for mobiltelefonskjermer; 
selfiestenger (håndholdte monopoder); videotelefoner; 
digitale fotorammer; koplinger (databehandlingsutstyr); 
databehandlingsapparater; datahardware; dataminner; 
integrerte kretskort (smartkort); transpondere; 
høyttalerkabinetter; audio- og videomottakere; 
videoskjermer; nettverkskommunikasjonsutstyr; 
modemer; etuier for bærbare datamaskiner; 
smarttelefoner; elektriske batterier; batteriladere; 
mobile strømkilder (oppladbare batterier); nettbrett; 
bærbare datamaskiner; reisedatamaskiner; vesker 
tilpasset for bærbare datamaskiner; hodetelefoner; 
øretelefoner; høyttalere; bærbare mediespillere; 
lydoverføringsapparater; videokameraer; kameraer 
(fotografi); mobiltelefonstropper; datamaskintastaturer; 
mus (dataperiferiutstyr); telefonhylstre og -etuier; 
magnetisk kodede identifikasjonsarmbånd; pedometre; 
elektriske overvåkingsapparater; tilkoblede armbånd 
(måleinstrumenter); innregistrerte dataprogrammer 
(programmer); innregistrerte dataoperativprogrammer; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; optiske linser; 
operativsystemprogrammer; dataterminaler; 
datasoftware for kryptering; virtual reality spillsoftware; 
datasoftware for overføring av trådløst innhold; 
dataprogrammer for redigering av bilde, lyd og video; 
datamaskiner for telekommunikasjon; software for 
behandling av bilde, grafikk og tekst; LCD-skjermer; 
håndholdte datamaskiner; telefondeksler; 
datanettverkshuber; datanettverkssvitsjer; 
datanettverksbroer; remodulatorer; radiosendere; 
interne modemer; kortdistanseradioer; VOIP-telefoner 
(telefoner for tale over internett); flippdeksler for 
smarttelefoner; kassettspillere for kjøretøyer; TV-
apparater for kjøretøyer; elektroniske boklesere; TV-
mottakere (fjernsyn); øretelefoner for mobiltelefoner; 
trådløse øretelefoner for smarttelefoner; mikrofoner for 
kommunikasjonsapparater; videomonitorer; 
hodemikrotelefoner; håndfriutstyr for mobiltelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290174 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609122 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

GR8 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building, 
Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartbriller; smartklokker; beskyttelsesfilm tilpasset 
for dataskjermer; bærbare (wearable) aktivitetsmålere; 
deksler til smarttelefoner; etuier til smarttelefoner; 
beskyttelsesfilm tilpasset for mobiltelefonskjermer; 
selfiestenger (håndholdte monopoder); videotelefoner; 
digitale fotorammer; koplinger (databehandlingsutstyr); 
databehandlingsapparater; datahardware; dataminner; 
integrerte kretskort (smartkort); transpondere; 
høyttalerkabinetter; audio- og videomottakere; 
videoskjermer; nettverkskommunikasjonsutstyr; 
modemer; etuier for bærbare datamaskiner; 
smarttelefoner; elektriske batterier; batteriladere; 
mobile strømkilder (oppladbare batterier); nettbrett; 
bærbare datamaskiner; reisedatamaskiner; vesker 
tilpasset for bærbare datamaskiner; hodetelefoner; 
øretelefoner; høyttalere; bærbare mediespillere; 
lydoverføringsapparater; videokameraer; kameraer 
(fotografi); mobiltelefonstropper; datamaskintastaturer; 
mus (dataperiferiutstyr); telefonhylstre og -etuier; 
magnetisk kodede identifikasjonsarmbånd; pedometre; 
elektriske overvåkingsapparater; tilkoblede armbånd 
(måleinstrumenter); innregistrerte dataprogrammer 
(programmer); innregistrerte dataoperativprogrammer; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; optiske linser; 
operativsystemprogrammer; dataterminaler; 
datasoftware for kryptering; virtual reality spillsoftware; 
datasoftware for overføring av trådløst innhold; 
dataprogrammer for redigering av bilde, lyd og video; 
datamaskiner for telekommunikasjon; software for 
behandling av bilde, grafikk og tekst; LCD-skjermer; 
håndholdte datamaskiner; telefondeksler; 
datanettverkshuber; datanettverkssvitsjer; 
datanettverksbroer; remodulatorer; radiosendere; 
interne modemer; kortdistanseradioer; VOIP-telefoner 
(telefoner for tale over internett); flippdeksler for 
smarttelefoner; kassettspillere for kjøretøyer; TV-
apparater for kjøretøyer; elektroniske boklesere; TV-
mottakere (fjernsyn); øretelefoner for mobiltelefoner; 
trådløse øretelefoner for smarttelefoner; mikrofoner for 
kommunikasjonsapparater; videomonitorer; 
hodemikrotelefoner; håndfriutstyr for mobiltelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290175 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609123 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

GR9 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building, 
Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN- 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Smartbriller; smartklokker; beskyttelsesfilm tilpasset 
for dataskjermer; bærbare (wearable) aktivitetsmålere; 
deksler til smarttelefoner; etuier til smarttelefoner; 
beskyttelsesfilm tilpasset for mobiltelefonskjermer; 
selfiestenger (håndholdte monopoder); videotelefoner; 
digitale fotorammer; koplinger (databehandlingsutstyr); 
databehandlingsapparater; datahardware; dataminner; 
integrerte kretskort (smartkort); transpondere; 
høyttalerkabinetter; audio- og videomottakere; 
videoskjermer; nettverkskommunikasjonsutstyr; 
modemer; etuier for bærbare datamaskiner; 
smarttelefoner; elektriske batterier; batteriladere; 
mobile strømkilder (oppladbare batterier); nettbrett; 
bærbare datamaskiner; reisedatamaskiner; vesker 
tilpasset for bærbare datamaskiner; hodetelefoner; 
øretelefoner; høyttalere; bærbare mediespillere; 
lydoverføringsapparater; videokameraer; kameraer 
(fotografi); mobiltelefonstropper; datamaskintastaturer; 
mus (dataperiferiutstyr); telefonhylstre og -etuier; 
magnetisk kodede identifikasjonsarmbånd; pedometre; 
elektriske overvåkingsapparater; tilkoblede armbånd 
(måleinstrumenter); innregistrerte dataprogrammer 
(programmer); innregistrerte dataoperativprogrammer; 
dataprogrammer (nedlastbar software); nedlastbare 
datasoftwareapplikasjoner; optiske linser; 
operativsystemprogrammer; dataterminaler; 
datasoftware for kryptering; virtual reality spillsoftware; 
datasoftware for overføring av trådløst innhold; 
dataprogrammer for redigering av bilde, lyd og video; 
datamaskiner for telekommunikasjon; software for 
behandling av bilde, grafikk og tekst; LCD-skjermer; 
håndholdte datamaskiner; telefondeksler; 
datanettverkshuber; datanettverkssvitsjer; 
datanettverksbroer; remodulatorer; radiosendere; 
interne modemer; kortdistanseradioer; VOIP-telefoner 
(telefoner for tale over internett); flippdeksler for 
smarttelefoner; kassettspillere for kjøretøyer; TV-
apparater for kjøretøyer; elektroniske boklesere; TV-
mottakere (fjernsyn); øretelefoner for mobiltelefoner; 
trådløse øretelefoner for smarttelefoner; mikrofoner for 
kommunikasjonsapparater; videomonitorer; 
hodemikrotelefoner; håndfriutstyr for mobiltelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290176 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201608884 
(220) Inndato: 2016.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Piazzale Aldo 

Moro, 7, IT-00185  ROMA, Italia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Laboratorieapparater og –instrumenter for 

vitenskapelig forskning; optiske instrumenter; 
vektmålingsinstrumenter; måleinstrumenter; styrings- 
og kontrollinstrumenter; hardware og software for 
vitenskapelig forskning; datamaskiner; nettbrett; USB-
nøkler; eksterne harddisker. 

  Klasse 14   Tidsinstrumenter; klokker. 
  Klasse 16   Bøker; manualer (håndbøker); journaler; trykksaker; 

trykte forskningsrapporter; fotografier; kalendere; 
skrivemateriell; klebemidler; instruksjons- eller 
undervisningsmateriell. 

  Klasse 18   Bager; skuldervesker; ryggsekker; lommebøker; 
myntpunger; dokumentmapper; kofferter og 
reisevesker; paraplyer; spaserstokker. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelse og undervisningstjenester; tilveiebringe 

utdanningskurs; tilveiebringe opplæringsprogrammer; 
organisering av samlinger, utstillinger, kongresser, 
seminarer, konferanser; organisering av konkurranser 
innen de kulturelle og vitenskapelige sektorer, 
utstillinger, konferanser, seminarer, show og utstillinger 
for utdannings-, kultur-, instruksjons- og 
opplæringsformål; utforskningstjenester og 
forskningsmiljøer; forlagsvirksomhet og publisering av 
bøker, trykksaker, aviser, magasiner, tidsskrifter; 
produksjon av filmer, videoer, vitenskapelige 
utdanningsrelaterte show; redigering av vitenskapelige 
arbeider. 

  Klasse 42   Konsulentvirksomhet, forskning og forskningsbistand; 
forskning innen områdene for vitenskap og teknologi, 
og innen alle studieområder så som kjemi og 
atmosfærisk fysikk, marinbiologi, teknologisk og 
oseanografisk/limnologisk forskning, miljøstudier, 
humanbiologi og medisin, universets vitenskaper, 
planetarisk vitenskap, oseanografi, geologi, geofysikk, 
klimatologi, hydrologi, vulkanologi, seismologi, miljø, 
astronomi, astrofysikk, miljøvitenskap og bærekraftig 
utvikling, vitenskap og informasjonsteknologier og 
ingeniørvitenskap, mikro- og nanoteknologi, bioteknikk; 
design og utvikling av datahardware og datasoftware; 
dataprogrammering, dataprogrammering vedrørende 
gjennomføringen av vitenskapelig og industriell 
forskning; vitenskapelige informasjonstjenester; 
ekspertise (ingeniørarbeid); rapportering om forskning. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 290177 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201608567 
(220) Inndato: 2016.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Reebok International Limited, 4th Floor, 11/12 Pall Mall, 
GB-SW1Y5LU LONDON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Briller, hodetelefoner og høretelefoner. 
  Klasse 14   Klokker og ur. 
  Klasse 18   Vesker og bager; ryggsekker. 
  Klasse 28   Baller, fitnessutstyr og annet sportsutstyr. 
  Klasse 35   Engros- og detaljhandel med briller, hodetelefoner og 

høretelefoner, klokker og ur, vesker og bager, 
ryggsekker, baller, fitnessutstyr og annet sportsutstyr, 
klær, fottøy og hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290178 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201608420 
(220) Inndato: 2016.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jensen Tor, Lekangveien 500, 8450 STOKMARKNES, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 29   Egg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290179 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609114 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RDR AS, Wirgenesvei 5 A, 3157 BARKÅKER, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. Regnskapsførsel, regnskapsanalyser. 

  Klasse 42   Industriell analyse og forskning; design og utvikling av 
datamaskiner. Rådgivningstjenester innen IT og 
datateknologi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290180 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201606473 
(220) Inndato: 2016.06.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HALVPRIS NET AS, Vedderheia 251, 4640 SØGNE, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Luftmadrasser, ikke for medisinsk bruk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Reg.nr.: 290181 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201612390 
(220) Inndato: 2016.10.25 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1481 HAGAN, Norge 

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

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

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

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

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
serveringssteder, kaféer og iskrembarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290183 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201609107 
(220) Inndato: 2016.08.12 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hanne Kristin Rohde, Langmyrgrenda 26a, 0861 
OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Filmer med komedie, drama, action, eventyr, krim 
og/eller animasjon, og kinematografiske filmer for 
kringkasting på TV med komedie, drama, action, 
eventyr og/eller animasjon; AVD (audio video discs) og 
DVD (digital versatile discs) med musikk, komedie, 
drama, action, eventyr, krim og/eller animasjon; stereo 
hodetelefoner; batterier; trådløse telefoner; CD-spillere; 
CD ROM dataspill-disketter; telefon- og/eller 
radiopersonsøkere; CD-spillere; radioer; musematter; 
briller, solbriller og etuier til dette; nedlastbar 
programvare for bruk til å spille online dataspill, 
nedlastbart computerspill-software; dataspill-
programvare for bruk på mobil og mobiltelefoner; video-
og dataspill-programmer; videospill-kassetter; data- og 
videospill som er designet for hardwareplattformer, 
nemlig, spillkonsoller og PC-er; dataspill-software for 
spilleautomater inkludert enarmede banditt; 
programvare eller firmware for pengespill på alle 
dataplattformer, inkludert utvalgte spillkonsoller, 
videobaserte spilleautomater, hjulbaserte 
spilleautomater og videolotteri-terminaler; CD-ROM og 
DVD og dataprogrammer, nemlig software som linker 
digitalisert video- og audio-media til et globalt 

datamaskinsinformasjonsnettverk; nedlastbart 
audiovisuelt medieinnhold innen underholdning med 
animerte filmer, TV-serier, komedier og dramaer; 
dataprogrammer, nemlig dataprogramvare for 
streaming av audio-visuelt medieinnhold via Internett, 
programvare for streaming og lagring av audiovisuelt 
medieinnhold, nedlastbare lyd- og video-spillere for 
medieinnhold med multimedia og interaktive 
funksjoner; dataprogrammer for åpne, lese og søke 
online databaser, programvare som lar brukerne spille 
og programmere underholdningsrelaterte lyd, video, 
tekst og multimedia innhold; computer-applikasjons-
software for streaming og lagring av audiovisuelt 
medieinnhold; computer-applikasjons-software for 
streaming audio-visuelle medieinnhold via Internett; 
nedlastbare programvare for streaming av audio-visuelt 
medieinnhold via Internett; nedlastbart programvare for 
streaming og lagring av audiovisuelt medieinnhold; 
nedlastbare publikasjoner i form av bøker med 
karakterer fra animert, action eventyr, komedie og/eller 
dramahistorier, tegneserier, barnebøker, strategiguider, 
magasiner med karakterer fra animert, action eventyr, 
komedie og/eller dramahistorier, fargebøker, 
aktivitetsbøker for barn og tidsskrifter innen 
underholdning; mobiltelefontilbehør, nemlig handsfree-
tilbehør, mobiltelefondeksler og -beskyttere; kodede 
magnetkort, nemlig telefonkort, kredittkort, kontantkort, 
debetkort og magnetiske nøkkelkort; og dekorative 
magneter. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre 
klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 
kronometriske instrumenter; amuletter [smykker]; 
armbånd [smykker]; armbåndsur; barrer av 
edelmetaller; bijouterivarer; bokser av edelmetall; 
brosjer [smykker]; brystnåler [smykker]; byster av 
edelmetall; edelsteiner; elektriske ur; emaljerte 
smykker; festenåler [bijouteri]; fjærhus [i urverk]; 
juvelervarer; kjedepynt (smykker); kjeder av edelmetall 
[bijouteri]; legeringer av edelmetaller; lenker av 
edelmetall [smykker]; lommeur; lommeurkjeder; 
mansjettknapper; medaljer; medaljonger [smykker]; 
mynter; nøkkelringer [bijouteri]; ringer [smykker]; skrin 
for smykker; skrin for ur; slipsholdere; slipsklemmer; 
slipsnåler; smykkedeler; smykkenåler; smykker; 
smykker av elfenben; smykkeskrin; urkasser; øreklips; 
øreringer. 

  Klasse 16   Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivemateriell; 
klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; malerpensler; 
skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt 
apparater); plastmaterialer for pakking; trykktyper, 
klisjeer; albumer; almanakker; aviser; bilder; bladpapir 
[papirvarer]; bokmerker; bokstøtter; brosjyrer; bøker; 
dokumentomslag; emballasje for flasker, av kartong 
eller papir; emballasjepapir; hefter; hilsningskort med 
musikk; håndbøker; kataloger; kort; notatblokker; 
oljetrykk; sangbøker; skriveblokker; skrivebøker; 
tegneblokker; tegnebrett tegnesaker; tegneserier; 
tegninger; tidsskrifter; trykksaker; trykte publikasjoner; 
bøker med karakterer fra animert, action, eventyr, krim, 
komedie og/eller dramahistorier; barnebøker, 
strategiguider, magasiner med karakterer fra animert, 
action, eventyr, krim, komedie og/eller dramahistorier; 
fargebøker, aktivitetsbøker for barn; skrivemateriell, 
skrivepapir, konvolutter, notatbøker, dagbøker, 
notatkort, gratulasjonskort, samlekort; litografier; 
penner, blyanter, etuier for disse varene, viskelær, 
fargeblyanter, markører, fargeblyanter, malesett, kritt 
og tavler; overføringsbilder, varme-overføringsbilder; 
plakater; selvklebende plastfolie med avtagbart papir 
for montering av bilder for dekorative formål; monterte 
og/eller umonterte fotografier; bokomslag, kalendere, 
gaveinnpakningspapir; partydekorasjoner laget av 
papir, nemlig papirservietter, papir-bordmatter, crepe-
papir, invitasjoner, papir-duker, papir-
kakedekorasjoner; trykte overføringer for brodering 
eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, 
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pyjamaser, gensere og t-skjorter.  
  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; 
bandolærremmer av lær; belter (reimer) av lær; 
bæremeis for bæring av barn; bæreseler for babyer; 
bæresjal for babyer; campingsekker; 
dokumentkofferter; dokumentmapper; etuier for nøkler 
[lærvarer]; fjærfutteraler av lær; garderobeposer for 
klær [for reiseformål]; garvede huder; handlenett; 
handlevesker; hatteesker av lær; hatteetuier av lær; 
huder og skinn; håndkofferter; håndvesker; jaktvesker; 
klær for dyr; kredittkortholdere; kunstlær; lommebøker; 
lærbesetning for møbler; lærbånd; lærimitasjoner; 
lærtøy [skulderremmer]; møbelovertrekk av lær; 
notemapper; nøkkelpunger [lærvarer]; paraplystokker; 
paraplytrekk; pelsvarer [huder og skinn]; pengepung 
[lærvare]; portemoneer, ikke av edelmetall; poser for 
emballasje [av lær]; ransler [skolesekker for barn]; 
reisebager; reisekister; reisekofferter; reisemapper 
[lærvarer]; reisevesker; rumpetasker; ryggsekker; 
sekker for emballasje [av lær]; sekker for fjellklatrere; 
semsket skinn andre enn for rengjøring; skolesekker; 
sminkekofferter; spaserstokker; spaserstokkstoler; 
spiler for paraplyer eller parasoller; spileverk for 
paraplyer og parasoller; strandvesker; toalettmapper; 
trillebager; tursekk; visittkortholdere. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; ankelstøvletter; anti-
sklianordning for sko; ascot [halstørkle]; badebukser; 
badedrakter; badehetter; badekåper; badesandaler; 
badetøfler; bandanas [halstørkler]; barnetøy; 
bekledning for syklister; belter [bekledning]; benklær; 
bleiebukser [klær]; bukser; bukseseler; bysteholdere; 
bærestykker for skjorter; damebenklær; drakter; 
dresser; dusjhetter; fiskevester; flosshatter; for, 
ferdigsydd [deler av klesplagg]; forkle [bekledning]; 
forklékjoler; forsterkningshæler for strømper; fotballsko; 
fotmuffer ikke elektrisk oppvarmede; fotstropper for 
sko, gamasjer og benklær; frakker; frisørkapper; 
gabardinklær; gamasjer; gensere; gymnastikksko; 
halslinninger; halstørkler; halvhansker; hansker 
[bekledning]; hatteformer; hatter; hetter [klær]; hode- og 
halstørkler av silke; hodebekledning 
[hattemakerarbeide]; hodebånd [bekledning]; hodeslør; 
hofteholdere [undertøy]; hæler; hælputer for sko; 
innleggssåler; jakker; jernbeslag for sko; jerseyklær; 
kalosjer; kalotter; kapper; kjoler; klær av lærimitasjon; 
klær av papir; klær av skinn; klær for bilister; klær for 
gymnastikk; knotter for fotballsko; kombinasjons-
drakter; konfeksjonsklær; korkåper; korseletter; 
korsetter [undertøy]; kraver; kåper; leggings [bukser]; 
leggvarmere; livreer; lommer for klær; lueskygger; 
løssnipper; mansjetter; mantilla (spansk sjal); 
maskeradekostymer; morgenkåper; muffer [klesplagg]; 
overall; overlær for skotøy; overlær for støvler; 
oversokker; papirhatter; parkas; pelser [klesplagg]; 
pelskraver; pengebelter [bekledningsgjenstand]; 
ponchoer; pyjamaser; pyntelommetørkle [del av 
klesdrakt]; regntøy; sandaler; sari; saronger; 
shortsskjørt; sjal; sjømannsluer; skihansker; skinnklær; 
skinnpels; skistøvler; skjerf; skjorte (kortermet); 
skjortebryst; skjorter; skjørt; sko; skoflikker; skooverlær; 
skyggeluer; slips; slør [bekledning]; slåbroker; smekker, 
ikke av papir; snørestøvler; sokkeholdere; sokker; 
solskjermer [hodeplagg]; sovemaske; sportssingleter; 
sportssko; sportsstøvler; stolaer [pelsverk]; 
stranddresser; strandsko; strikkegensere; 
strømpebukser; strømpebånd; strømpeholdere; 
strømper; støvler; støvler for sport; svetteabsorberende 
sokker; svetteabsorberende strømper; 
svetteabsorberende undertøy; sålekanter for sko; såler 
[for fottøy]; togaer; topper [undertøy]; tresko; trikotasje 
[klær]; trikotjakker; trikotklær; truser; truser [panties]; 
trøyer; t-skjorter; turbaner; tøfler; tøysko; underkjoler 
[undertøy]; underskjorter; underskjørt; undertrøyer; 
undertøy; undertøy [teddies]; uniformer; valenki 
[filtstøvler]; vanntette kapper; vester; våtdrakter for 
vannsport; ytterfrakker; yttertøy; øreklaffer [bekledning].

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; kafeer; kafeteriaer; restauranter; 
selvbetjeningsrestauranter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290184 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201607230 
(220) Inndato: 2016.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JANAID ARIF, Stasjonsveien 13a, 2040 KLØFTA, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke;  
restauranter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290185 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201603101 
(220) Inndato: 2016.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arcus AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder akevitt, 
vin, sterkvin, brennevin. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290186 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(210) Søknadsnr.: 201606928 
(220) Inndato: 2016.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dynamic Controls, 17 Print Place, Middleton, NZ- 
CHRISTCHURCH, New Zealand 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Styringsapparater og - instrumenter, elektroniske 

innretninger, programvare, datalagrings- og 
databehandlingsutstyr, datamaskiner og trådløse og 
mobile apparater, alle forannevnte produktene til bruk 
for eller relatert til integrerte kontrollsystemer for 
rullestoler og mobilitetsscootere. 
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  Klasse 12   Elektroniske kontrollsystemer integrert i motoriserte 
rullestoler og mobilitetssootere bestående av alle eller 
noen av de følgende deler og komponenter, nemlig 
motormoduler, fjernstyringsmoduler, 
innmatingsmoduler, utmatingsmoduler, utløsermoduler, 
sekundær fjernstyringsmodul, ledsagerkontrollenhet, 
brytermodul, gyromodul, vippemodul, USB modul, 
brytere for hjelp ved spesialbehov (Buddy buttoms), 
kabler, aksessnøkler (dongle programmering). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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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: 0589842 
(151) Int.reg.dato: 1992.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201606145 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.05.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ELINE VERMANDER, Meensesteenweg 356 A, BE-

8800 ROESELARE, Belgia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes, namely bags, 
handbags, travel bags, satchels, briefcases, purses, 
wallets, vanity cases, toiletry cases, backpacks, key 
cases, sport bags, beach bags, clutches and shopping 
bags; animal skins; trunks and suitcases;  umbrellas, 
parasols and walking sticks;  whips, harness and 
saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 28   Games, toys;  gymnastic and sporting articles not 

included in other classes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1062536 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201513493 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EHC Eisbären Management GmbH, Tamara-Danz-

Strasse 5, DE-10243 BERLIN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter; photographs, 
stationery, instructional and teaching material (except 
apparatus). 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); glassware, 
porcelain and earthenware (included in this class). 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 28   Games and playthings; gymnastic and sporting 

articles, included in this class. 
  Klasse 35   Advertising. 
  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities. 
  Klasse 43   Services for providing food and drink. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1065007 
(151) Int.reg.dato: 2010.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201101783 
(220) Notifikasjonsdato: 2011.02.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fabryka Wedźy Gumowych i Tworzyw Sztucznych 
FAGUMIT Sp zoo, ul. 1 Maja 100, PL-32-340 
WOLBROM, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business management consultancy, management of 

companies and holdings, marketing research, opinion 
polling, tax and book-keeping consultancy. 

  Klasse 36   Real estate agencies. 
  Klasse 39   Transport and forwarding of goods. 
  Klasse 40   Printing. 
  Klasse 42   Research and development for others. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1137414 
(151) Int.reg.dato: 2012.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.09.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201609072 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pettigo Comércio Internacional, Lda, Rua das Hortas, 

1, Edificio do Carmo 5°, Funchal, PT-9050-024 
MADEIRA, Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Providing and provisioning of telecommunications 

services, namely, providing domestic and long distance 
telephone services; providing telephone services via 
prepaid telephone cards, telephone debit cards, sim 
cards and rechargeable telephone cards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1258880 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201509470 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.06 
(300) Søknadsprioritet: 2014.12.03, EM, 013521406 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Str. 9, DE-67227 
FRANKENTHAL, Tyskland 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Pump parts, namely impellers for handling wastewater 
and water. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1267694 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201512406 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2015.01.14, FR, 15 4 148 185 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VULCAIN EXPANSION, 5 rue Beffroy, FR-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Information relating to construction, construction 

supervision. 
  Klasse 42   Evaluations and assessments in the fields of science 

and technology provided by engineers; scientific and 
technical research; research of new products for 
others; technical project studies; engineering research 
services; technical project management services 
provided by engineers; quality control; quality control 
services for certification purposes; technical testing and 
quality control services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1267760 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201512416 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2015.01.19, DE, 30 2015 009 

435 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PAYONE GmbH, Fraunhoferstr. 2-4, DE-24118 KIEL, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Management of files for others; update and 

management of data in computer databases; statistical 
evaluations for businesses and end consumers for 
billing purposes; billing services in the field of distance 
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selling and stationary trading; business consultancy; 
accounting, debtor accounting for others; the aforesaid 
services included in this class, not in the field of 
pharmacy or biotechnology. 

  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs; clearing-houses 
(clearing); issue of bank cards, credit cards, debit cards 
and electronic payment cards; factoring; payment 
processing, included in this class; negotiation of 
contracts with regard to the acceptance of debit and 
credit cards for third parties, particularly for traders and 
credit and debit card companies; financial risk 
management, namely confirmation of financial 
information in the context of execution and processing 
of electronic payment transactions as well as in the 
framework of payment verification; debtor management 
for others, namely management and administration of 
client accounts and electronic payment processing. 

  Klasse 45   Granting of licenses for billing software. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1269352 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201512808 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tigrent Learning UK Ltd., ston House, 69-75 Boston 
Manor Road, GB-TW89JJ BRENTFORD, 
MIDDLESEX, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Compact discs, DVDs and other digitals recording 

media; electronic publications downloadable; electronic 
publications streamable; interactive computer software; 
software for searching electronic information from a 
global computer network or the internet; downloadable 
electronic publications; downloadable publications; 
downloadable electronic books. 

  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter; bookbinding 
materials; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artist 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; books; magazines; publications; leaflets; 
educational books; calendars, diaries; greeting cards; 
posters. 

  Klasse 41   Education; providing of training; arranging and 
conducting of educational seminars; arranging of 
conferences relating to education; arrangement of 
conventions for educational purposes; arranging of 
exhibitions for educational purposes; conducting of 
educational courses; developing educational manuals; 
development of educational materials for websites; 
publication of books, magazines and other texts; digital 
books (not downloadable) provided from the internet; 
provision of training courses in preparation for careers.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1270306 
(151) Int.reg.dato: 2015.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201513110 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Günter Richter, Johannistal 12, DE-57610 
ALTENKIRCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines and their parts for manufacturing transport 

and storage containers, drums, tanks, containers, 
pallets and molded parts made of plastics; pumps. 

  Klasse 20   Pallets and molded parts made of plastics, included in 
this class; wooden pallets. 

  Klasse 42   Engineering services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1280189 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201516385 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University Drive, 
US-MO63141 ST. LOUIS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Batteries. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1283862 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201600689 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.21 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.22, CH, 681377 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Educational and training services in the field of 
multiple sclerosis; publication of information relating to 
multiple sclerosis; arranging and conducting classes, 
seminars and workshops relating to multiple sclerosis. 

  Klasse 44   Providing medical information relating to multiple 
sclerosis; medical services relating to multiple sclerosis.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1284091 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201600737 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

 COBRA 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 COBRA 
(730) Innehaver: 

 Cobra Beer Partnership Ltd, 137 High Street, GB-
DE141JZ BURTON UPON TRENT, 
STAFFORDSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Beers, stout, lager, porter and ale; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1292763 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201603693 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.17 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.19, EM, 014490429 
(540) Gjengivelse av merket: 

SALOMON FoodWorld THE SOUL 
OF YOUR BURGER 

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

 SALOMON FoodWorld GmbH, Nordring 13, DE-63762 
GROSSOSTHEIM-RINGHEIM, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat, fish, seafood, poultry, game and products made 
therefrom, including fresh, frozen, cooked, fried, 
roasted, smoked, baked, deep-fried and/or air-dried 
game, poultry, seafood, fish and meat products, in 
particular roasts, hams and preserved meat products; 
charcuterie, in particular in cooked, roasted and/or 
smoked and/or air-dried form; dried, cooked, frozen, 
preserved and prepared meat, fish, seafood, poultry 
and game, fruits and vegetables; tinned sausages, fruit 
and vegetables and preserves consisting of meat 
preparations with sauces, mixed preserves and mixed 
preparations consisting of meat, fish, seafood, game, 
poultry, vegetables and/or fruit; meat, sausage, game 
and poultry, fish and vegetable salads in fresh and 
preserved form; soups with or without meat content; 
solid and liquid meat extracts, bouillon extracts and 
bouillon products, meat and sausage jellies and meat 
products and charcuterie consisting thereof, aspic; 
edible fats, including dripping; semi-prepared and 
ready-to-cook meals, and ready meals consisting 
predominantly of meat, fish, seafood, poultry, game 
and/or sausage, and side dishes of vegetables, 
potatoes, rice, pasta and/or prepared fruits; diet meat 
preparations and health food consisting of meat, 
poultry, game and/or fish, other than for medical 
purposes; jellies, jams, eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago coffee 
substitutes; flour and preparations made from cereals, 
bread, hot-cross buns, pastry and confectionery; pasta 
with or without a filling; bakery products, with fillings 
mainly consisting of vegetables, meat, poultry, game, 
fish, seafood or sausage, and pasta made using meat, 
bread and bakery products, and combination products 
consisting of only one of the following goods or of a 
combination of these goods, namely meat, fish, 
seafood, poultry and game, fruit, vegetables; 
farinaceous food pastes and/or bakery goods, in 
particular minced meat in a pastry shell, hamburgers in 
hamburger buns, hot dogs, fish and/or seafood in 
vegetables; pasta with or without a filling, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice, edible ice; sauces, 
including salad dressings, with and without meat 
content; pastry with fillings consisting mainly of meat, 
poultry, game, fish, seafood or sausage and pasta 
products made using meat, bread products and pastry, 
and combination products consisting either only of one 
of the following goods or a combination of those goods 
with pasta and/or pastry, including using meat, fish, 
seafood, poultry and game, fruits, vegetables; fruit 
sauces; pies made with meat goods and poultry, game 
pies, sea food pies and meat pies; mixed preparations 
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of farinaceous food pastes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1293570 
(151) Int.reg.dato: 2015.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201603961 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.24 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.04, DK, VA 2015 

02794 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aquarden Technologies ApS, Industrivej 17, DK-3320 
SKÆVINGE, Danmark 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Water and waste water purifying apparatus and 
machines; purification installations for sewage; 
biological reactors for clarifying industrial effluents; 
water purification, desalination and conditioning 
installations; water filtering apparatus; regulating and 
safety accessories for water purification installations; 
parts and fittings to all the mentioned goods (not 
included in other classes). 

  Klasse 37   Installation, repair and maintenance of water and 
waste water purifying apparatus and machines as well 
as purification installations for sewage. 

  Klasse 40   Operation of installations for recycling and purification 
of water and waste water. 

  Klasse 42   Professional advisory services and consultancy 
regarding technology, including regarding purification of 
water and waste water as well as regarding purification 
installations for sewage; technical consultancy 
regarding purification of water and waste water as well 
as purification installations for sewage; planning and 
design of installations for recycling and purification of 
water and waste water. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1294195 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201604206 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.01, CH, 679950 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rausch AG Kreuzlingen, 12, Bärenstrasse, CH-8280 
Kreuzlingen, CH-, Sveits 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Creams for the face and body for cosmetic use; hair 

lotions, hair care preparations, shampoos and 
conditioners; preparations for baths and showers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1294693 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201604289 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.03.31 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.01, CH, 679953 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rausch AG Kreuzlingen, 12, Bärenstrasse, CH-8280 
Kreuzlingen, CH-, Sveits 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Creams for the face and body for cosmetic use; hair 

lotions, hair care preparations, shampoos and 
conditioners; preparations for baths and showers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1296566 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201605250 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.04, EM, 014444749 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rolls-Royce Motor Cars Limited, Summit One, Summit 

Avenue, GB-GU140FB FARNBOROUGH, 
HAMPSHIRE, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Automobiles and their parts. 
  Klasse 28   Miniature automobiles, model automobiles, toy 

automobiles, children's ride-on toy automobiles. 
  Klasse 35   Retail sales of automobiles; automobiles dealerships 

services. 
  Klasse 37   Repair and maintenance services for automobiles. 
  Klasse 39   Rental of automobiles, leasing of automobiles, towing 

services for automobiles. 
  Klasse 41   Organization of automobile clubs, automobile-racing 

events, automobile-enthusiast events, driver training. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1296595 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201605253 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.04.28 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.04, EM, 014444764 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rolls-Royce Motor Cars Limited, Summit One, Summit 

Avenue, GB-GU140FB FARNBOROUGH, 
HAMPSHIRE, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Automobiles and their parts. 
  Klasse 28   Miniature automobiles, model automobiles, toy 

automobiles, children's ride-on toy automobiles. 
  Klasse 35   Retail sales of automobiles; automobiles dealerships 

services. 
  Klasse 37   Repair and maintenance services for automobiles. 
  Klasse 39   Rental of automobiles, leasing of automobiles, towing 

services for automobiles. 
  Klasse 41   Organization of automobile clubs, automobile-racing 

events, automobile-enthusiast events, driver training. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1297045 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201605449 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.05.05 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.10, DE, 30 2016 101 

097 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co.KG, 

Kronenstr. 5-7, DE-42699 SOLINGEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Optical and electronical apparatus, included in class 9 
and accessoriesincluded in this class; optical 
apparatus; binoculars; signalling and life saving 
apparatus, particularly signal cones, illuminated signal 

cones, illuminated signals, signal laterns, signal lights; 
laser pointers; light emitting diodes; switches; dimmers; 
batteries for torches; button cells, lead-acid 
accumulators; dry batteries; accumulators of all kinds; 
chargers; illuminated signs. 

  Klasse 11   Lighting apparatus; lamps and lights, except for 
medical purposes; portable lamps; torches (flashlights); 
head lamps (head lights); bicycle lights; work lamps; 
household lamps; living room lamps; desk lamps; office 
lamps; exterior and garden lighting; exhibition lighting; 
vehicle lighting; construction lamps; LED lighting 
systems, mainly consisting of LED torches; LED living 
room lamps; LED office lamps; LED car reading lamps; 
light bulbs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1300697 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201607404 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shipman Associates, Inc., 2184 Sutter St #303, US-
CA94115 SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1300734 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201607414 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shipman Associates, Inc., 1770 Post Street #203, US-
CA94115 SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cheek rouges; cosmetic rouges; cosmetics; eye 

make-up; eye shadow; eyebrow cosmetics; facial 
make-up; lip balm; lip gloss; make-up powder. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1302568 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201608078 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.14, AU, 1727827 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Southcorp Brands Pty Limited, 58 Queensbridge St., 
AU-VIC3006 SOUTHBANK, Australia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1302630 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201608089 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.30, US, 86805021 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yeti Coolers, LLC, 5301 Southwest Parkway, Suite 
200, US-TX78735 AUSTIN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Digital media, namely, pre-recorded video cassettes, 

digital video discs, digital versatile discs, downloadable 
audio and video recordings, DVDs, and high definition 
digital discs featuring hunting, adventure, nature, 
outdoors, sports, camping, hiking, and fishing; 
downloadable videos in the fields of hunting, adventure, 
nature, outdoors, sports, camping, hiking, and fishing; 
videos featuring hunting, adventure, nature, outdoors, 
sports, camping, hiking, and fishing, downloadable; 
downloadable hunting, adventure, nature, outdoors, 
sports, camping, hiking, and fishing themed 
photographs and videos. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1302718 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201608103 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.24, US, 86918871 
(540) Gjengivelse av merket: 

DADDY'S LIL MONSTER 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DC Comics, 2900 West Alameda Avenue, US-
CA91505 BURBANK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear for men, women and 

children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging 
suits, trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth 
baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 

sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, bow 
ties, ties, scarves, robes, hats, caps, sun visors, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, 
boots, shoes, sneakers, sandals, slippers, socks, 
booties, slipper socks, swimwear and masquerade and 
Halloween costumes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1304445 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201608745 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.06, FR, 4238296 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Essilor International (Compagnie Generale d'Optique), 

147, rue de Paris, FR-94220  CHARENTON LE PONT, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Organic or mineral materials in the form of treatment 

layers, coatings, overlays, all for spectacle lenses and 
ophthalmic lenses, made of polymer and/or minerals 
and/or metallic compounds or other materials, having 
one and/or the other of the following properties, namely 
scratch-resistant, impact-resistant, anti-glare, optical, 
anti-UV, smudge-repellent, dust-repellent, rain-
repellent, hydrophobic, oleophobic, light filtering. 

  Klasse 9   Optical goods;  spectacles (optics);  spectacle frames; 
ophthalmic lenses;  spectacle lenses, including organic 
(plastic) lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, 
filtering lenses, tinted lenses, colored lenses, light-
sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, 
coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished 
lenses; blanks for spectacle lenses; semi-finished 
blanks for spectacle lenses;  contact lenses; cases for 
spectacle lenses;  cases for ophthalmic lenses; 
spectacle cases. 

  Klasse 44   Services of opticians, optometrists and other 
ophthalmic optics professionals;  information and 
advice relating to ophthalmic optics;  information and 
advice relating to protecting the eyes and sight and to 
visual correction and comfort. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2016.12.12 - nr 50/16

67 
 

(111) Int.reg.nr: 1307631 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201609816 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Anja Trebuss, Maybachstrasse 7, DE-72805 
LICHTENSTEIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; perfumery. 
  Klasse 14   Watches; ornaments. 
  Klasse 18   Bags; purses. 
  Klasse 25   Clothing; shoes; belts. 
  Klasse 28   Sporting articles. 
  Klasse 35   Advertising; retailing in an online shop of cosmetics, 

perfumery, clocks and watches, ornaments, bags, 
purses, clothing, shoes, belts, sporting articles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308261 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201610179 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sanjay Agarwal, Aegis Vision Ltd, Boundary House, 

Boston Road, GB-W72QE LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Mobile phone cases; camera cases; laptop cases, 
including bags, sleeves and pouches specially adapted 
for laptops; cases adapted for electronic equipment, 
namely, cases adapted for electronic diaries and 
portable media players; mobile phone accessories, 
namely, lanyards specially adapted for mobile phones; 
hands-free kits for mobile phones; battery chargers for 
mobile phones; headphones; audio speakers; 
speakers, namely, bass speakers, loud speakers; audio 
equipment, namely, speakers; car audio speakers; 
personal stereos; stereo apparatus, namely, stereo 
tuners; stereo amplifiers; stereos, namely, stereo 
receivers; computer docking stations; portable music 
player docking stations; mobile phone docking stations; 
MP3 player docking stations; mobile radio transmitting 
apparatus; earphones; sound generation apparatus, 
namely, portable media players; sound amplification 
apparatus, namely, amplifiers; sound reproduction 
apparatus; sunglasses and sunglasses cases; 
telecommunication equipment, namely, 

telecommunication headsets and selfie sticks; cases 
made of leather for mobile phones; cases made of 
leather for cameras; cases made of leather for laptops; 
cases made of imitation leather for mobile phones; 
cases made of imitation leather for cameras; cases 
made of imitation leather for laptops; smartwatches. 

  Klasse 14   Jewellery consisting of a combination bracelet and 
watch; electronic watches; watches incorporating a 
memory function; watches incorporating automatic 
generating systems; precious metals and their alloys; 
jewellery including watches, costume jewellery, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments, clocks and watches; pendants and charms 
specially adapted for mobile phones. 

  Klasse 25   Clothing, namely, gloves; gloves; gloves with touch 
technology, namely, gloves with conductive fingertips 
that may be worn while using handheld electronic touch 
screen devices; gloves adapted for use with handheld 
devices; clothing, namely, shirts, pants, jackets, scarfs; 
footwear; headgear, namely, hats and caps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308262 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201610180 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sanjay Agarwal, Aegis Vision Ltd, Boundary House, 

Boston Road, GB-W72QE LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Mobile phone cases; camera cases; laptop cases, 
including bags, sleeves and pouches specially adapted 
for laptops; cases adapted for electronic equipment, 
namely, cases adapted for electronic diaries and 
portable media players; mobile phone accessories, 
namely, lanyards specially adapted for mobile phones; 
hands-free kits for mobile phones; battery chargers for 
mobile phones; headphones; audio speakers; 
speakers, namely, bass speakers, loud speakers; audio 
equipment, namely, speakers; car audio speakers; 
personal stereos; stereo apparatus, namely, stereo 
tuners; stereo amplifiers; stereos, namely, stereo 
receivers; computer docking stations; portable music 
player docking stations; mobile phone docking stations; 
MP3 player docking stations; mobile radio transmitting 
apparatus; earphones; sound generation apparatus, 
namely, portable media players; sound amplification 
apparatus, namely, amplifiers; sound reproduction 
apparatus; sunglasses and sunglasses cases; 
telecommunication equipment, namely, 
telecommunication headsets and selfie sticks; cases 
made of leather for mobile phones; cases made of 
leather for cameras; cases made of leather for laptops; 
cases made of imitation leather for mobile phones; 
cases made of imitation leather for cameras; cases 
made of imitation leather for laptops; smartwatches. 

  Klasse 14   Jewellery consisting of a combination bracelet and 
watch; electronic watches; watches incorporating a 
memory function; watches incorporating automatic 
generating systems; precious metals and their alloys; 
jewellery including watches, costume jewellery, 
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precious stones; horological and chronometric 
instruments, clocks and watches; pendants and charms 
specially adapted for mobile phones. 

  Klasse 25   Clothing, namely, gloves; gloves; gloves with touch 
technology, namely, gloves with conductive fingertips 
that may be worn while using handheld electronic touch 
screen devices; gloves adapted for use with handheld 
devices; clothing, namely, shirts, pants, jackets, scarfs; 
footwear; headgear, namely, hats and caps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308465 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201610387 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.17, EM, 14798177 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 

Falkensteinstrasse 8, DE-93059  REGENSBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Laboratory services, analytical and scientific 

laboratory services; conducting of laboratory analysis 
and laboratory testing; planning, creating, installation, 
commissioning, updating and maintenance, repair and 
overhaul of computer software; consultancy in 
connection with computer hardware and computer 
software; storage, backup and protection of data; 
technological and scientific consultancy on selecting of 
a suitable sensor for temperature, filling level, flow, 
speed, acceleration, tension (mechanical), deformation, 
bending, elongation, shear, torsion, pressure, moisture, 
surface waves, sound, vibrations, radiation 
(electromagnetic), light, microwaves, current (electric), 
voltage (electric), energy (electric), power (electric), 

impedance (electric), power factor (electric), phase shift 
or dissolved gas analysis (DGA), and on selecting of a 
suitable mounting position for such sensors; 
technological and scientific research services, 
development services, engineering services; 
technological and scientific research services, 
development services, engineering services, 
technological and scientific consultancy, quality control, 
project planning, surveying, analysis, calibration, 
specifying and qualification in connection with technical 
and electrical installations, equipment and devices, with 
laboratories, power supply systems, electricity grids, 
solar modules, photovoltaic installations, wind turbines, 
wind parks, transformers (electrical), generators 
(electrical), coils (electrical), capacitors, accumulators, 
switching devices, tap changers, sensors, computer 
hardware, computer software, motors, drives, 
measuring equipment, control equipment, monitoring 
equipment, with installations, equipment and computer 
software for influencing, operating, controlling, 
monitoring and checking of electrical installations, 
equipment and devices, of power supply systems, 
electricity grids, solar modules, photovoltaic 
installations, wind turbines and wind parks, of 
transformers (electrical), generators (electrical), coils 
(electrical), capacitors, accumulators, switching 
devices, tap changers, sensors, electric motors and 
drives, with installations, equipment and computer 
software for ensuring and improving of the power 
quality of public, private and industrial power supply 
systems and electricity grids, with sensors for 
temperature, filling level, flow, speed, acceleration, 
tension (mechanical), deformation, bending, elongation, 
shear, torsion, pressure, moisture, surface waves, 
sound, vibrations, radiation (electromagnetic), light, 
microwaves, current (electric), voltage (electric), energy 
(electric), power (electric), impedance (electric), power 
factor (electric), phase shift or dissolved gas analysis 
(DGA), with computer hardware and computer software 
for evaluating and visualising of data, information and 
signals, and for controlling of industrial processes, with 
laboratories, laboratory furniture, mobile and portable 
laboratories, with laboratory devices and laboratory 
instruments, with updating, maintenance and 
management of data bases, with data management 
services, and with capture, collecting, compilation, 
systemising, evaluation, testing, representation and 
visualisation of data, information and signals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1308989 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201610483 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.04, US, 86839637 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CID Resources, Inc., 601 S. Royal Lane, Suite 100, 
US-TX 75019 COPPELL, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical wearing apparel, namely, scrub tops and 

bottoms; medical wearing apparel, namely, pants for 
emergency medical personnel. 

  Klasse 25   Nurse's apparel, namely, tops and bottoms, uniforms, 
lab coats, knit tees, t-shirts, jackets, pants, cargo pants, 
tank tops; scrubs not for medical purposes. 

 



internasjonale varemerkeregistreringer 2016.12.12 - nr 50/16

69 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309009 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201610487 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.04, EM, 014972831 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu , KR-443-742 SUWON-SI, GYEONGGI-
DO, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Refrigerators. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309025 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201610492 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.08, FR, 4247330 
(540) Gjengivelse av merket: 

TIE SET 
(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 21   Glass art for the table, namely glasses, tumblers, 

decanters, jugs, glass dishes, bowls, vases, porcelain 
for the tableware, porcelain tableware, porcelain for the 
art of table, namely wall pockets (porcelain dishes and 
trays for household use), earthenware for the art of the 
table. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309042 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201610496 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.06, FR, 4238172 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOTCHA COVERED CONCEALER
(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   Cosmetics and make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309319 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201610529 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 itesys AG, Rheinsichtweg 2, CH-8274 TÄGERWILEN, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Design and development of computers and software; 

computer services for installing and maintaining 
networks (software); information technology (IT) 
consultancy; services provided by technical consultants 
relating to software installation and maintenance;  
scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services;  design and 
development of computers and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309444 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201610757 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MANKIND PHARMA LIMITED, 208, Okhla Industrial 

Estate, Phase iii, IN-110020 NEW DELHI, India 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Medicinal, pharmaceutical and veterinary 
preparations. 

  Klasse 10   Surgical, medical, diagnostic, dental and veterinary 
apparatus and instruments; orthopedic articles; suture 
materials; artificial breasts, breast pumps, baby bottles, 
baby pacifiers, blood testing apparatus, childbirth 
mattresses, non-chemical contraceptives, condoms, 
droppers and dropper bottles for medical purpose, 
dummies for babies, feeding bottles, incubators for 
babies, medicine spoons, electrical heating (medical) 
pads and abdominal pads. 

  Klasse 35   Advertising, distribution of advertising materials, 
procurement services, import, export, marketing, 
wholesale and retail services relating to 
pharmaceutical, medicinal and veterinary preparations; 
wholesale and retail services relating to surgical, 
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medical, diagnostic and dental apparatus and 
instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309446 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201610759 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.28, DE, 30 2015 051 

262 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Janine König, Zellestr. 2a, DE-10247 BERLIN, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat; processed, dried and preserved meat; fish, 
seafood and molluscs; salted fish; processed, dried and 
preserved fish; processed, dried and preserved 
seafood and molluscs; processed insects; processed 
snails; cooked or canned olives; processed, dried 
olives; olive oil for food; flaxseed oil for culinary 
purposes; pollen prepared as foodstuff; vegetable 
extracts for cooking; vegetable extracts for food; 
processed, dried and preserved fruits and vegetables 
(including nuts (fruits), pulses), and processed 
mushrooms; preserved, canned, dried and processed 
fruits; processed, dried and preserved garlic; jellies, 
jams, compotes, fruit and vegetable spreads; breakfast 
mixture (not consisting of cereals), consisting of nuts, 
dried fruits and dried meat with addition of honey; 
snack bars consisting of dried fruits, prepared nuts, 
dried fish, dried meat; snack bars consisting of dried 
fruits, prepared nuts, dried meat with addition of spices; 
snack bars consisting of dried fruits, prepared nuts with 
addition of honey and spices; snack bars consisting of 
dried fruits, prepared nuts, raisins with addition of syrup 
and spices; snack bars consisting of dried fruits, 
prepared nuts, dried fish with addition of spices; snack 
bars consisting of dried fruits, prepared nuts, processed 
insects; snack bars consisting of dried fruits, prepared 
nuts, processed snails; snack bars based on dried 
fruits; snack bars based on dried fruit; vegetable-based 
snack bars; snack bars based on nuts (fruits) and 
seeds; snack bars consisting of dried fruits. 

  Klasse 30   Cereal products in bar form; cereal based food bars; 
bars based on wheat; fruit cake snacks; dried herbs; 
honey; flavouring syrups; syrup for food; maple syrup; 
cereal bars and energy bars; muesli; snacks 
manufactured from muesli; flaxseed for human 
consumption; salt; pepper; powdered garlic; mixes for 
the preparation of bread. 

  Klasse 35   Wholesaling and retailing, including mail order 

(including online) of the following goods: meat, 
processed, dried and preserved meat, fish, seafood 
and molluscs, salted fish, processed, dried and 
preserved fish, processed, dried and preserved 
seafood and molluscs, processed insects, processed 
snails, cooked or canned olives, processed, dried 
olives, olive oil for food, flaxseed oil for culinary 
purposes, pollen prepared as foodstuff, vegetable 
extracts for cooking, vegetable extracts for food, 
processed, dried and preserved fruits and vegetables 
(including nuts (fruits), pulses), and processed 
mushrooms, preserved, canned, dried and processed 
fruits, processed, dried and preserved garlic, jellies, 
jams, compotes, fruit and vegetable spreads, breakfast 
mixture (not consisting of cereals), consisting of nuts, 
dried fruits and dried meat with addition of honey, 
snack bars consisting of dried fruits, prepared nuts, 
dried fish, dried meat, snack bars consisting of dried 
fruits, prepared nuts, dried meat with addition of spices, 
snack bars consisting of dried fruits, prepared nuts with 
addition of honey and spices, snack bars consisting of 
dried fruits, prepared nuts, raisins with addition of syrup 
and spices, snack bars consisting of dried fruits, 
prepared nuts, dried fish with addition of spices, snack 
bars consisting of dried fruits, prepared nuts, processed 
insects, snack bars consisting of dried fruits, prepared 
nuts, processed snails, snack bars based on dried 
fruits, snack bars based on dried fruit, vegetable-based 
snack bars, snack bars based on nuts (fruits) and 
seeds, snack bars consisting of dried fruits, cereal 
products in bar form, cereal based food bars, bars 
based on wheat, fruit cake snacks, dried herbs, honey, 
flavouring syrups, syrup for food, maple syrup, cereal 
bars and energy bars, muesli, snacks manufactured 
from muesli, flaxseed for human consumption, salt, 
pepper, powdered garlic, mixes for the preparation of 
bread. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309449 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201610761 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.13, DE, 30 2015 056  

111 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, DE-30625 

HANNOVER, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; transport 
of persons and goods, in particular by road, rail,  sea 
and air; river transport; porter services; transport of 
money and valuables; transportation logistics; 
organization, booking and arrangement of travels, 
excursions and cruises; arrangement of transport 
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services; rental of diving suits; organisation, booking 
and arrangement of excursions, day trips and 
sightseeing tours; sightseeing [tourism]; travel 
consultancy and escorting of travellers; rental, booking 
and providing of aircraft; rental, booking and providing 
of ships, in particular rowing and motor boats, sailing 
vessels and canoes; rental, booking and providing of 
motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; 
organization of trips, holidays and sightseeing tours; 
travel agency services, in particular consultancy and 
booking services for travel, providing information about 
travel, arrangement of transport services and travel; 
travel reservation; transport reservation; providing 
information about travel, via the Internet, in particular 
about reservation and booking in the tourism and 
business travel sector (online travel agencies); delivery, 
dispatching and distribution of newspapers and 
magazines; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines regarding travels, including 
business travel and in the field of transport logistics, 
transport and storage; tracking of passenger or freight 
vehicles using computers or global-positioning systems 
(GPS); traffic information. 

  Klasse 41   Basic and advanced training as well as education 
information; instructional services, in particular 
correspondence courses and language training; 
entertainment;  film production, other than advertising 
film production; DVD and CD-ROM film production; 
production of radio and television programs; rental of 
films and videos; presentation of films and videos; 
theatrical ticket agencies; musical performances; circus 
performances; public entertainment; theatrical 
performances; arranging and conducting of concerts; 
ticket agency services [entertainment]; organisation 
and providing of an after school children's 
entertainment centre featuring educational 
entertainment; organization of holidays; physical 
education services; provision of courses of instruction 
in languages; fitness club services, training club and 
fitness club services, providing nursery schools, cinema 
facilities, discotheque services, providing museum 
facilities [presentation, exhibitions], amusement 
arcades; sport camp services; amusement park 
services; providing golf courses, tennis courts, riding 
facilities and sports facilities; rental of skin diving 
equipment; organization of sports competitions; 
organization of cultural and sporting events; arranging 
of cultural and sporting events; reservation services for 
sporting, scientific and cultural events; game services 
provided on-line [from a computer network]; rental of 
recorded data carriers (films, music, games), projector 
apparatus and the accessories thereof; rental of 
newspapers and magazines; writing of texts, other than 
publicity texts; publication of printed matter also in the 
form of electronic media including CD-ROMs, other 
than publicity texts, in particular books, magazines and 
newspapers; publication of printed matter in electronic 
form, except for publicity purposes, in particular 
magazines and newspapers, including in the Internet; 
publication of texts, except publicity texts, in particular 
of books, magazines and newspapers, including in the 
Internet; organization of exhibitions for cultural and 
teaching purposes; entertainment and educational 
services provided by recreation and amusement parks; 
services of an interpreter; services of a translator; 
photography; radio entertainment; television 
entertainment; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of education, training 
and further training, and entertainment; consultation 
provided by telephone call centres and hotlines in the 
field of reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; information about entertainment events, 
in particular provided via online networks and the 
Internet; modelling for artists. 

  Klasse 43   Providing temporary accommodation; providing of 
food and drinks for guests; accommodation bureau 
services; providing and rental of holiday homes, holiday 
flats and apartments; providing room reservation and 
hotel reservation services; providing hotel and motel 

services; catering; services of boarding houses; rental 
of meeting rooms; bar services; providing of food and 
drinks for guests in restaurants; providing food and 
drinks in Internet cafés; consultation provided by 
telephone call centres and hotlines in the field of 
accommodation services, providing and rental of 
holiday homes, room reservation services and hotel 
reservation as well as accommodation and catering for 
guests. 

  Klasse 44   Medical services; hygienic and beauty care for human 
beings; health and beauty care services provided by 
saunas, beauty salons, sanatoriums, hairdressing 
salons and massage parlours; nursing, medical; public 
baths for hygiene purposes; Turkish baths; organisation 
of therapy for health purposes; medical assistance 
services; convalescent homes; flower arranging; 
manicuring; massage; hospices; physiotherapy; nursing 
homes; animal grooming; dentistry; arrangement of 
wellness and beauty care services. 

  Klasse 45   Escorting in society (chaperoning); dating services; 
marriage agencies; horoscope casting; security 
consultancy; night guards; opening of security locks; 
personal body guarding; monitoring burglar and 
security alarms; guards; home sitting; missing person 
investigations; rental of clothing; evening dress rental; 
baby sitting; providing of licences of rights to films, 
television and video productions; licensing of computer 
software [legal services]; licensing of intellectual 
property and copyrights; licensing of franchise-
concepts; alternative dispute resolution services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309576 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201610781 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clinimed (Holdings) Limited, Cavell House, Knaves 
Beech Way, Loudwater, High Wycombe, GB-HP109QY 
BUCKINGHAMSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use; food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth; 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides; herbicides. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopaedic articles; suture materials; ostomy seals; 
ostomy bags; ostomy pouches; ostomy instruments; 
loop ostomy rods; adhesive flanges for use with ostomy 
bags; clips adapted for use with ostomy bags; stoma 
bags; stoma protectors; medical aids for use in stoma 
care. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1309755 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201610800 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark consists of a phrase "TASTE RUSSIA" in 
standard characters. 

(730) Innehaver: 
 Joint Stock Company "Taurus", Ulitsa Shmidta, dom 

43, Murmansk, RU-183038 MURMANSKAYA 
OBLAST, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Anchovy; toasted laver; suet for food; edible fats; 

caviar; fish roe, prepared; isinglass for food; canned 
fish; shrimps, not live; prawns, not live; spiny lobsters, 
not live; salmon, not live; shellfish, not live; mussels, 
not live; fish meal for human consumption; fish 
mousses; lobsters, not live; liver pastes; liver; foods 
made from fish; crayfish, not live; crustaceans, not live; 
fish, preserved; fish, not live; salted fish; sardines, not 
live; herrings, not live; sea-cucumbers, not live; tuna, 
not live; fish fillets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309813 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201610809 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.21, EM, 015362759 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 
STUTTGART, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Spectacles [optics]. 
  Klasse 12   Automobiles and structural parts therefor; parts and 

fittings for land vehicles; shafts for land vehicles. 
  Klasse 17   Synthetic resins [semi-finished products]; semi-

worked polymer resins. 
  Klasse 25   Heels; insoles [for shoes and boots]; heelpieces for 

footwear; shoes; shoe straps; tips for footwear; 
intermediate soles. 

  Klasse 28   Toys, games, playthings and novelties; skateboard 
wheels. 

  Klasse 37   Automobile repair and maintenance; fitting of 
replacement vehicle parts; overhaul of vehicles; 
assembly [installation] of accessories for vehicles; 
vehicle maintenance and repair. 

  Klasse 40   3D reproduction services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309840 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201610812 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.04.14, US, 86597590 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Epicurean Cutting Surfaces, Inc., 1325 N. 59th 
Avenue, US-MN55807 WEST DULUTH, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Pizza cutters; muddlers; serving spoons, and pasta 

serving forks. 
  Klasse 9   Measuring spoons. 
  Klasse 21   Cutting boards, trivets, coasters not principally of 

paper and other than table linen, scrapers for cooking 
purposes; kitchen utensils, namely, ladles, turners, 
sauté tools, namely, spatulas, sandwich cutters; rolling 
pins; pizza peels; knife holders, namely, knife blocks, 
knife racks, and magnetic racks for holding knives; 
pastry stands; chopsticks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309873 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201610816 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.04, BX, 1311678 

2015.10.05, BX, 1318240 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DESSERVED, Société Anonyme, Rue des Bains 3, 
LU-1212 LUXEMBOURG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Electrical ice cream makers; electrical ice cream 

freezers; ice cream dispensers. 
  Klasse 21   Cups; small dishes; dessert bowls; saucers; ice cream 

scoops; non-electric ice cream makers; drinking 
glasses. 

  Klasse 29   Marmalades; beverages having a milk base; drinks 
based on yogurt; yogurt; fruit pulp; fruit jellies; cream; 
fruit desserts; yogurt desserts. 

  Klasse 30   Ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets; mixtures 
for making ice cream confections; powders for ice 
cream; instant ice cream mixes; aromatic preparations 
for ice-creams; binding agents for ice-cream; water ice; 
ice cream gateaux; iced cakes; ice cream shakes. 

  Klasse 32   Smoothies; centrifuged fruits; part frozen slush drinks; 
fruit juices; non-alcoholic beverages; sorbets. 

  Klasse 35   Retail services relating to food. 
  Klasse 43   Serving food and drinks; ice cream parlour services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2016.12.12 - nr 50/16

73 
 

(111) Int.reg.nr: 1309942 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201610823 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.09, BX, 1313819 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Entreprise des Postes et Télécommunications 

établissement public, 8A, avenue Monterey, LU-2020 
LUXEMBOURG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity;  
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images;  magnetic recording media, sound 
recording disks;  compact discs, DVDs and other digital 
recording media;  mechanisms for coin-operated 
apparatus; data processing equipment, computers; 
software;  memory cards or integrated circuit cards; 
printed circuit boards;  encoded magnetic cards; optical 
data media;  antennas;  intercommunication apparatus; 
interfaces (for computers);  software [recorded 
programs]; computer memories;  microprocessors; 
modems; monitors [computer hardware];  monitors 
[computer programs]; computer programs 
(downloadable software); processors [central 
processing units];  recorded computer programs; 
recorded computer operating system programs;  
scanners; switchboards;  transmitters 
[telecommunication];  central processing units 
[processors];  downloadable electronic publications; 
database software;  network access server operating 
software;  communication processing software; 
integrated software packages;  telecommunication 
apparatus; automatic switches for telecommunications; 
sensors [for telecommunication apparatus];  connectors 
for telecommunication apparatus;  equipment of 
computer networking and data communication; 
multiplexers for telecommunications;  
telecommunication networks;  access points to a LAN; 
computer data storage apparatus;  network storage 
[nas]. 

  Klasse 38   Telecommunications;  rental of access time to global 
computer networks;  telecommunications routing and 
junction services;  electronic bulletin board services 
[telecommunications services];  communications by 
fiber-optic networks;  communications by computer 
terminals; telephone communications;  provision of 
access to databases; provision of user access to global 
computer networks; information relating to 
telecommunications;  electronic messaging;  
connection by telecommunications to a global computer 
network;  transmission of digital files;  satellite 
transmission;  communications via multinational 
telecommunication networks;  consultancy in the field 
of communication networks;  provision of access to 
telecommunication storage services;  provision of 
wireless application protocol services including those 
using a secure communication channel;  transmission 
and reception of data by telecommunications;  
transmission of encrypted communications; 
transmission of messages, data and content via the 
Internet and other communication networks; provision 
of access to platforms and portals on the Internet; 
provision of access to databases on computer 

networks; provision of user access to information on 
the Internet; telecommunication gateways services;  
provision of temporary use of non-downloadable 
computer programs. 

  Klasse 42   Scientific and technological services, as well as 
research and design relating thereto;  industrial 
analysis and research services;  design and 
development of computers and software;  design of 
computer systems;  consultancy in the design and 
development of computers;  software consultancy; 
conversion of computer programs and data, other than 
physical conversion; conversion of data or documents 
from physical to electronic media;  creation and 
maintenance of web sites for others; software 
development [design]; technical project studies;  
hosting of computer sites [Web sites];  software 
installation; rental of computer software; rental of web 
servers; maintenance of computer software; updating 
of computer software;  programming for computers; 
recovery of computer data;  computer virus protection 
services;  design of an Internet platform for e-
commerce; design of programs for data processing; 
design of financial information systems; design of 
information systems relating to management; design 
and development of operating software for access to a 
computer network in the cloud [cloud computing], as 
well as its use;  design and development of software for 
database management;  debugging of software for 
others; programming of software for database 
management; application service providers [asp]; 
hosting of web portals; infrastructure as a service 
(IaaS);  software as a service [SaaS];  platform as a 
service [PaaS];  electronic data storage and backup; 
computer firewall services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309956 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201610825 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.14, FR, 4203442 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VETOQUINOL S.A., Société anonyme, Magny-Vernois, 

FR-70200 LURE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics for animals; cosmetic products, 
preparations and substances for animals; soap, 
disinfectant soap, shampoos, shampoos for animals; 
products, preparations and substances for washing 
animals; lotions for cosmetic use, dentifrices; products, 
preparations and substances for the cleansing of 
animals; cosmetic care products, preparations and 
substances for animals; cotton swabs and cotton buds 
for animals; cosmetic products and preparations for 
skin care for animals; depilatory preparations, massage 
gels other than for medical purposes, breath freshening 
sprays, cosmetic preparations for baths, balms other 
than for medical purposes, deodorants for pets, oils for 
cosmetic purposes, oils for toilet purposes, essential 
oils, preparations for dry cleaning, dry shampoos, 
pomades for cosmetic purposes, mouth washes not for 
medical purposes. 
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  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary products, preparations 
and substances; veterinary and/or pharmaceutical 
products, preparations and substances, especially for 
the prevention and treatment of parasitic infections, 
inflammation and inflammatory diseases, respiratory, 
auricular, ophthalmological and infectious diseases, 
immunological, viral and bacterial, fungal, osteoporosis, 
cardiovascular diseases, diseases and disorders of the 
central nervous system, urological, urogenital and 
urinary disorders, gastrointestinal disorders, 
musculoskeletal disorders, allergies, diabetes, 
hypertension, cancer, blood problems, pain, obesity, 
digestive disorders, ophthalmological disorders, 
seborrheic disorders, behavioral disorders, 
reproductive system disorders, dermatological 
disorders, dental cavities, dental sensitivity, gum 
disease, bad breath and periodontal diseases, and for 
the repair of the skin and tissue, and for reducing 
cholesterol in animals; sanitary preparations and 
products for animals and for veterinary purposes; 
disinfectants; disinfectant sprays; materials for 
dressings; bandages for dressings; adhesive bands for 
medical purposes; bandages for dressings; hygienic 
bandages; bandages for veterinary use; compresses; 
tissues impregnated with lotions for veterinary use; 
analgesics, anesthetics, antibiotics, antiseptics; balms 
for veterinary use; poultices; stem cells for veterinary 
use; cement for animal hooves; antiparasitic collars for 
animals; food supplements for animals, additives and 
nutritional supplements for animals; dietetic foodstuffs, 
beverages, preparations, substances and supplements 
for veterinary use; digestives for pharmaceutical and 
veterinary use; trace element preparations for animal 
consumption, medicated food supplements and 
medicated foodstuffs for animals; nutraceuticals for 
veterinary use; sanitary lotions for animals, lotions for 
washing animals for veterinary use, additives for animal 
fodder for medical use; drugs for veterinary use; 
plasters; fungicides; greases for veterinary use; 
hormones for veterinary use; wart pencils; bacterial 
preparations for veterinary purposes; bacteriological 
preparations for veterinary use; chemical preparations 
for veterinary use; therapeutic preparations for the 
bath; cattle washes; biological preparations for 
veterinary use; enzyme preparations for veterinary use; 
constipation remedies; flour for veterinary use; oils for 
veterinary use; absorbent cotton; aseptic and antiseptic 
cotton; adhesive tapes and strips for veterinary 
purposes; insecticides, insect repellents; veterinary 
diagnostic test kits; diagnostic test kits for animal 
diseases; larvae exterminating preparations; medicines 
and remedies for veterinary use; cultures and 
preparations of microorganisms for veterinary use; 
parasiticides; chemico-pharmaceutical products; 
pomades for veterinary use; protein supplements for 
animals; radiological contrast substances for veterinary 
use; veterinary diagnostic chemical reagents; serums; 
pharmaceutical and veterinary preparations for skin 
care; soporifics; vermifuges; veterinary vaccines; 
vitamin preparations for animals and for veterinary use.

  Klasse 9   Software, computer software for managing of data 
relating to the veterinary field and animal health; 
downloadable computer application software relating to 
the veterinary field and animal health; downloadable 
computer application software for computers, mobile 
telephones, tablet computers for use in accessing 
information and a virtual community relating to animal 
health and the veterinary field; software for computers, 
mobile telephones, tablet computers for veterinarians 
and care staff to inform the public, to be informed and 
to prevent and treat animal diseases, thanks to an 
application downloadable by computer, mobile phones 
and tablet computers; computer programs relating to 
the veterinary field and animal health; computer 
software relating to the veterinary field and animal 
health; electronic publications in downloadable form 
relating to the veterinary field and animal health; 
computer software; software tools; software packages; 
database management software; software for the 

management, control, analysis, viewing and monitoring 
of scientific and medical data; software for the 
management of laboratory operations and processes; 
software for the control and management of industrial 
manufacturing; software for managing the production 
and analysis of data relating to animal health, for the 
production, formatting and publication of reports 
relating to the veterinary field and animal health; 
software for the management, control, analysis, viewing 
and monitoring of scientific and medical data for the 
production of medicated formulations to help support 
the development of pharmaceutical veterinary products, 
preparations and substances; software for viewing data 
for the analysis and displaying of scientific information 
in the veterinary field; downloadable computer software 
enabling veterinarians to audit animal health, manage 
medicine stock and conduct a presentation on 
pharmaceutical veterinary products; software for 
planning the of treatment of animals; transmitters of 
electronic signals, transmitters [telecommunications], 
receivers [audio, video], distance recording apparatus; 
electronic tags for animals; global positioning system 
gps apparatus; magnetic identification bracelets for 
animals; chips [integrated circuits] for the identification 
of animals; software for the management, control, 
analysis, viewing and monitoring of data relative to 
moving animals; software for the geolocation of animals 
and persons; dog whistles; barcode readers; measuring 
spoons; weighing apparatus and instruments; special 
clothing for laboratories. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
aerosols for spraying, in particular for spraying 
pharmaceutical and veterinary preparations; devices for 
the administration of medicines, in particular atomizing 
devices for the administration of pharmaceutical and 
veterinary preparations; surgical clips, needles for 
medical and veterinary use, nursing appliances, 
suckling apparatus, apparatus for medical use, blood 
testing apparatus, anesthetic apparatus, anesthetic 
masks, apparatus for measuring blood pressure, elastic 
bandages, orthopedic bandages for joints, plaster 
bandages for orthopedic use; support and suspensory 
bandages; anatomical bandages for joints; feeding 
bottles, scalpels, cannulae; sensors for veterinary 
purposes enabling the auscultation of farm animals and 
pets to monitor their health and behavior in order to 
identifying those animals requiring particular attention 
or a different method of care; catgut, catheters, 
scissors for surgery, castrating pincers, medical and 
surgical socks; thermo-electric compresses, droppers 
for medical and veterinary purposes, surgical knives, 
surgical cutlery, incubators for medical purposes, 
spoons for administering medicine; corn cutters, water 
bags for medical purposes, radiology screens for 
medical purposes, forceps, hypodermic syringes, 
knives for surgical purposes, injectors for medical 
purposes, injection syringes, enema apparatus for 
medical purposes, lancets, receptacles for applying 
medicines, obstetric apparatus, pessaries, scalpels, 
probes for medical purposes, babies' pacifiers (teats), 
suture needles, suture materials, breast pumps, 
medical and veterinary suction cups; orthopedic 
articles; thermometers for veterinary use; testing 
apparatus for veterinary use; surgical sheets for 
veterinary use; sterile sheets for veterinary use; elastic 
stockings for veterinary use; thermal cushions for first 
aid; electric heating cushions for veterinary use; ice 
bags for medical use; cooling cushions for veterinary 
use; cooling pads for veterinary use; cooling sheets for 
veterinary use; body massage apparatus; testing 
apparatus for veterinary use; obstetric apparatus for 
animals; diagnostic apparatus for veterinary use; 
electrocardiographs, drainage tubes for medical and 
veterinary purposes, sashes (support bandages), 
fumigation apparatus for medical and veterinary 
purposes, artificial implants, injectors for medical and 
veterinary purposes, lamps for medical and veterinary 
medical purposes, lasers for medical and veterinary 
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purposes, masks for use by medical and veterinary 
personnel, receptacles for applying medicines, 
radiological apparatus for medical and veterinary 
purposes, containers especially made for medical and 
veterinary waste, saws for medical and veterinary use. 

  Klasse 44   Veterinary services; Health, sanitary and beauty care 
for animals; veterinary assistance; animal grooming, 
veterinary diagnostic services, diagnostic services of 
diseases in animals; infection diagnostic services, 
microbial detection and identification of viruses, 
bacteria, fungi or other pathogens to determine the 
presence of signs of infection and diseases; analysis of 
monitoring data relating to the eating habits of animals 
in order to identify those animals requiring special 
attention; care services for pets and livestock including 
the health monitoring of livestock or pets in order to 
monitor and manage their eating habits; veterinary 
services providing surgical, diagnostic and medical 
services for animals; genetic testing of animals; vermin 
exterminating for agriculture, horticulture and forestry; 
artificial insemination services; therapeutic services for 
animals; aromatherapy services; information and 
advice relating to the veterinary field, animal health and 
veterinary medicines; veterinary assistance and 
advisory services, especially with regard to breeding, 
including services relating to animal health and animal 
care; provision of advice and information on care, 
products, sanitary products, sanitary practices, and 
relating to medicines, food supplements and veterinary 
preparations, by all means, including by means of a 
computer database; advice and information services 
relating to animal breeding, including research and 
analysis in connection with the health and well-being of 
livestock; advice and information on animals, including 
research and analysis in connection with animal growth 
and development; information, assistance and advice 
relating to the health and fitness of livestock and pets; 
health services relating to nutritional supplements, 
exercise and diet of livestock and pets; chiropractic for 
animals, osteopathy for animals; information, 
assistance and advice in the field of pharmaceutical 
and parapharmaceutical matters; remote consultancy 
and veterinary assistance, consultancy services 
provided by telephone, mobile phone and tablet 
computer for animal breeders and owners for managing 
animal diseases and behavior; conducting of medical, 
clinical and veterinary research; tissue banking 
services including biological samples for use in the field 
of animal diseases; services of veterinary information 
and advice via an Internet website that enables users 
to input and analyze information on veterinary practices 
and relating to breeding; health care services, in 
particular through the provision of a database in the 
field of animal diseases including the input and 
collection of data and information for treatment and 
diagnostic purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309967 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201610827 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.10, DE, 30 2015 049 

136 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MeisterSinger GmbH & Co. KG, Hafenweg 46, DE-
48155 MÜNSTER, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Time recording devices, in particular time clocks and 

chronographs; time switches, automatic; densimeters; 
pressure measuring apparatus; electronic diaries; 
distance measuring apparatus; television apparatus; 
telephone apparatus; remote control apparatus; motion 
picture cameras; photographic cameras; hands free kits 
for phones; frequency meters; spark-guards; 
radiotelephony sets; speed indicators; wrist rests for 
use with computers; hygrometers; altimeters; interfaces 
for computers; lasers, not for medical purposes; 
luminous pointers; photometers; air analysis apparatus; 
magnetic data carriers; mathematical instruments; 
measuring apparatus included in this class; 
meteorological instruments included in this class; 
mobile telephones / cell phones; monitors; navigational 
instruments; apparatus and instruments for physics; 
prisms; projection apparatus; radios; sound locating 
instruments; integrated circuits; marine compasses; 
pedometers; transmitters of electronic signals; signals, 
luminous or mechanical; computer memories; 
actinometers; bar code readers; buzzers; temperature 
indicators; thermometers, not for medical purposes; 
audio- and video-receivers; sound reproduction 
apparatus; walkie-talkies; personal stereos; audiovisual 
teaching apparatus; surveying apparatus and 
instruments; camcorders; video recorders; marine 
depth finders; anemometers; time recording apparatus; 
meters; counters; electronic surveillance apparatus. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, badges of 
precious metal; pins (jewellery); wrist watch bands; 
wristwatches; brooches; chronographs; chronometers; 
imitations of precious stones, in particular paste 
jewellery; jewellery; ornaments (jewellery); cuff links; 
medals; tie bars; earrings; platinum [metal]; necklaces 
(jewellery); medallions (jewellery); ornamental pins; 
beads for making jewellery; jewellery rings; jewel 
cases; ornamental buckles for watch bands; ornaments 
of silver (jewellery); sundials; pocket watches; pocket 
watch housings; clocks and watches; watch straps; 
cases for horological instruments; clock cases; glass 
for clocks and watches; chains for watches; cases for 
watches (presentation); clock and watch hands; alarm 
clocks; chronometric instruments; dials for clocks and 
watches; fitted cases and containers for the aforesaid 
goods included in this class. 

  Klasse 37   Clock and watch repair. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1309975 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201610830 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.05, EM, 014766943 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Raps GmbH & Co. KG, Adalbert-Raps-Strasse 1, DE-
95326 KULMBACH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical additives for the manufacture and/or 

processing of foodstuffs; preparations made from these 
chemical and/or natural additives for the manufacture 
and/or processing of foodstuffs; salts and preparation 
made from these chemicals for industrial purposes; 
 salts and chemical products manufactured therefrom 
for industrial purposes and/or foodstuffs. 

  Klasse 30   Natural flavourings for the manufacture and/or 
processing of foodstuffs; spice preparations; spices 
and/or salt and products made therefrom, in particular 
spice flavourings, spice essences, spice extracts, 
herbs, herbs in oil,  spice pastes, seasoned salt, and 
condiments; mustard, vinegar, sauces (condiments). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309987 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201610832 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.18, DK, VA 2015 

03211 
(540) Gjengivelse av merket: 

private0204 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 S.C. International ApS, Rådhuspladsen 4, 4. sal, DK-
1550 COPENHAGEN V, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames. 
  Klasse 27   Carpets and rugs, mats, linoleum and other coverings 

for existing floors; non-textile wall hangings. 
  Klasse 35   Retail and wholesale services, including via the 

Internet, in relation to fabrics, textiles and textile goods, 
bed blankets and table covers, bath linen (except 
clothing), cotton fabrics, curtains made of textile fabrics 
or plastic, towels and sheets [textile], pillowcases, rugs 
and carpets, loose blankets, mats, clothing, footwear 
and headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309997 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201610835 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.11, AU, 1729368 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD, 29 
Grange Rd, AU-VIC3192 CHELTENHAM, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Toy modelling dough. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309998 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201610836 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.06, SG, 

40201513612X 
2015.08.06, SG, 
40201513613Q 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Asia Pacific Resources International Holdings Ltd., 

Dallas Building 7 Victoria Street, BM-HM 11 
HAMILTON, Bermuda 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper, cardboard and stationery including printing 

paper, writing and drawing paper, typewriting paper, 
blue print paper, white paper board, postcard paper, 
tissue paper, copying tissue paper, paper for facsimile 
use, letter paper, tablets pad, loose leaf paper, 
notebook, sketchbook, exercise book, writing pad, 
carbonless copying paper; adhesive-backed note pad, 
paper file, stickers, envelopes, account book, ruled 
paper, pocket paper, memo paper, wrapping and 
packaging paper and materials; tissues, copying paper 
in this class. 

  Klasse 35   Business management; business administration; 
direct marketing, product marketing, wholesale services 
for pulp, paper, paperboard and paper products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1310007 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201610837 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.10, JM, 68105 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a black outline of a rectangle with 

rounded corners containing a stylized image of a 
printer in gradient blue color to the left of the words 
"Works with Apple AirPrint" in black. 

(730) Innehaver: 
 Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, 

USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software used to wirelessly transmit, deliver 
and receive, and to encode, decode, format and store 
documents, data, text, and images for printing on a 
remote printer; computer software used to wirelessly 
transmit, deliver and receive, and to encode, decode, 
format and store documents, data, text, and images for 
printing on a remote printer, sold as a component 
feature of computer printers; printers; computer 
hardware; computer peripherals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310064 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201610840 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.02, FR, 4222551 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 POP UP IMMO, 111 avenue Victor HUGO, FR-75016 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Computer file management;  organization of 

exhibitions for commercial or advertising purposes;  
business management; online advertising on a 
computer network;  rental of advertising time on all 
communication media;  rental of advertising space;  
rental of sales stands;  organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; publication 
services for advertising texts;  rental of advertising 
space;  dissemination of advertisements; public 
relations;  business management and organization 
consultancy. 

  Klasse 36   Real estate appraisals;  real property management; 
financing services;  financial analysis;  raising or 
investing capital;  financial evaluation (insurance, 
banking, real estate);  insurance underwriting;  rental of 
business premises;  rental of premises for commercial 
purposes. 

  Klasse 41   Education;  training;  entertainment;  sports and 
cultural activities;  information relating to entertainment 
or education;  provision of recreational facilities; rental 
of motion pictures;  rental of sound recordings; rental of 
video cassette recorders or of radio and television sets; 
rental of show scenery;  videotape editing;  
photography services;  organization of competitions 

(education or entertainment);  organization and 
conducting of colloquiums, conferences or congresses; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes;  booking of seats for shows; game services 
provided on-line from a computer network; gambling 
service;  publication of electronic books and journals 
on-line; electronic desktop publishing. 

  Klasse 42   Architectural consultation;  graphic arts designing; 
interior decoration;  industrial design; 3D design 
services for interior design; styling (industrial design); 
authentication of works of art. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310084 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201610844 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.18, ES, 3600098 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SOCIEDAD ANONIMA TRABAJOS Y OBRAS (SATO), 
Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio, Planta 
8, ES-28046 MADRID, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Non-metallic building materials;  rigid pipes, not of 

metal, for building;  asphalt, pitch and bitumen; 
transportable buildings, not of metal;  non-metallic 
monuments, concrete masonry units;  blocks made of 
concrete for coastal protection;  concrete building 
materials; concrete building elements;  concrete 
retaining walls. 

  Klasse 37   Construction of civil engineering structures with 
concrete masonry units;  services for the construction 
of buildings and infrastructures, consultancy services in 
the field of construction, supervision (management) of 
construction works, information in the field of 
construction, rental of construction machinery and 
equipment; rental of tools, machines and equipment for 
construction and demolition; repair and maintenance of 
buildings and constructions, information on repairs, 
cleaning services for buildings (interior and exterior 
surfaces);  services for installations during the 
construction of buildings. 

  Klasse 42   Consultancy and research service in engineering and 
technology, design, planning and supervision of 
structures, infrastructures and buildings in the field civil 
engineering, railway systems engineering, aeronautical 
engineering and naval architecture;  technical project 
studies, research in the field of environmental 
protection, quality control;  planning and consultancy in 
the field of architecture;  planning of construction 
projects, testing and geological analyses, design of 
engineering building systems, analysis of the structural 
behavior of building materials, research on the 
construction of buildings or urban planning, 
development of computer programs designed for use in 
construction and engineering; measuring environmental 
conditions in civil engineering structures, conducting 
engineering surveys. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1310142 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201610854 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.02, EM, 014872618 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Adnym Atelier AB, Ruddammsbacken 28, SE-11421 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Sunglasses; eyewear; eyewear cases. 
  Klasse 18   Luggage, bags, wallets and other carriers; umbrellas 

and parasols; handbags; sports bags; ladies handbags; 
travel luggage; travelling bags; trunks [luggage]; 
rucksacks; briefcases; wallets; purses; key cases. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; hats; denim jackets; 
jerseys [clothing]; blazers; coats; jackets [clothing]; 
trousers; belts [clothing]; T-shirts; printed t-shirts; shirts; 
sweatshirts; hooded sweatshirts; scarfs; jeans; pants; 
skirts; dresses; suits; sweaters; cardigans; tops 
[clothing]; gloves; headscarfs; shawls; neckwear; 
underwear; belts [clothing]; belts made of leather; 
trunks; sneakers. 

  Klasse 35   Retail services connected with the sale of clothing and 
clothing accessories; retail services in relation to 
footwear; wholesale services in relation to footwear; 
wholesale services in relation to luggage; wholesale 
services in relation to bags; fashion show exhibitions 
for commercial purposes; online retail store services 
relating to clothing; retail services relating to clothing; 
wholesale services relating to clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310150 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201610855 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.24, BX, 1323840 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Maza B.V., 46, Sluispolderweg, NL-1505HK 

ZAANDAM, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Salads;  falafels;  meat;  fish, poultry and game; meat 
extracts;  preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables;  jellies, jams, fruit compotes;  eggs, milk 
and dairy products;  edible oils and fats; dips;  dips;  
hummus;  snacks, included in this class. 

  Klasse 30   Sauce;  sambal;  coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 

tapioca, sago, artificial coffee;  flour and preparations 
based on cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices;  honey, molasses;  yeast, baking powder;  salt, 
mustard;  vinegar, sauces;  spices;  ice;  snacks, 
included in this class. 

  Klasse 31   Fresh fruit and vegetables;  potatoes;  lettuce. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310322 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201610877 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JOINT-STOCK COMPANY "IZHEVSKY 

MEKHANICHESKY ZAVOD", Promyshlennaya St., 8, 
RU-426063 IZHEVSK, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Toys; electronic games; automatic games; targets; toy 

pistols; toy air pistols; harpoon guns [sports articles]; 
clay pigeon traps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310331 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201610879 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.13, JP, 2016-052259 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, 

JP- OSAKA, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Lighting apparatus; organic light emitting diodes 
[OLED] lighting devices. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310357 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201610885 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial area, 

IN-249401 HARIDWAR, India 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310358 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201610886 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial area, 

IN-249401 HARIDWAR, India 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310359 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201610887 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial area, 

IN-249401 HARIDWAR, India 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310360 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201610888 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial area, 

IN-249401 HARIDWAR, India 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310376 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201610889 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Silec Cable, Rue de Varennes Prolongée, FR-77130 

MONTEREAU FAULT YVONNE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electric cables, electric cables and optical cables for 
telecommunication. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1310398 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201610890 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.26, CH, 684923 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INTENSIVE GmbH, Bolligenstrasse 94, CH-3065 
BOLLIGEN, Sveits 

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

lotions; make-up removing products;  bath soaps;  
creams, oils, lotions, sprays, pencils and balms for 
cosmetic use; perfumed oils;  fragrances; scented 
water;  bath and shower gels;  skin freshening products 
for cosmetic use; pre-moistened cosmetic wipes; skin 
moisturizers; hair care and washing preparations;  hand 
soaps;  skin care preparations; body creams;  cosmetic 
and beauty preparations; face, body, scalp, nail and 
hair care lotions, creams and preparations; non-
medicated massage preparations; refreshing scented 
sprays for textiles;  scented body sprays;  perfumes 
and toilet waters;  sunscreen preparations;  shampoos; 
cosmetics and make-up products. 

  Klasse 9   Spectacles (optics);  sunglasses;  snow goggles;  
swimming goggles;  diving goggles;  cases for optical 
goods;  chains and cords for sunglasses;  bags for 
laptop computers; cases for portable telephones. 

  Klasse 14   Jewelry;  timepieces and chronometric instruments;  
amulets (jewelry);  pendants (jewelry);  pins (jewelry);  
bracelets (jewelry); wristwatches;  bangles;  broaches 
(jewelry); ankle bracelets;  neck chains;  hat ornaments 
(of precious metal);  chains (jewelry);  tie pins;  cuff 
links; medallions (jewelry); earrings;  ear studs;  pearls 
(jewelry); lapel pins (jewelry);  rings (jewelry);  key rings 
[trinkets or fobs];  lanyards [key cords];  pendants 
(jewelry); desk clocks;  paste jewelry;  pocket watches 
and wristwatches;  watch parts;  timepieces;  watch 
fobs; watch straps;  clasps for jewelry. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather;  animal skins;  
trunks and suitcases;  umbrellas and parasols;  walking 
sticks; small leather goods;  cases of leather, not 
adapted to the products for which they are intended;  
toiletry sets (empty); fabric bags for storing jewelry;  key
cases; bags; knitted bags;  empty bags for cosmetic 
products; empty cases for cosmetic products;  multi-
purpose handbags; briefcases (leather goods);  barrel 
bags;  shoulder bags; small bags for amulets [omamori-
ire];  handbags;  evening purses [handbags]; wallets;  
sports bags;  reusable shopping bags; traveling bags;  
traveling sets (leather goods). 

  Klasse 24   Fabrics and substitutes thereof;  bed blankets;  table 
covers;  bath linen excluding clothing; bath towels. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear;  evening gowns; suits; 
bathing suits;  bath sandals;  bath slippers; ballet flats 
(flat shoes);  baseball caps;  hats;  caps; bikinis; 
bathing trunks; blouses;  waist belts [clothing];  girdles 
(underwear); gloves (clothing);  jackets;  ear bands 
(clothing); waterproof clothing;  skirts;  sandals; 
sandals, flip flops (clothing); kerchiefs (clothing); 
scarves;  neck scarfs [mufflers]; scarves (mufflers);  
boots and shoes;  aprons (clothing); clothing for skiing;  
socks; cardigans;  knitted caps; knit polo shirts;  
stockings; tunics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310405 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201610891 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.29, GB, 

UK00003162164 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pertinax Pharma Limited, Senate House, Research 
and Enterprise Development, Tyndall Avenue, GB-
BS81TH BRISTOL, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Antimicrobial preservatives for pharmaceuticals; 

antimicrobial preservatives for cosmetics; food 
preservatives; flower preservatives; preservatives for 
animal feed; preservatives for cut flowers; 
preservatives for food stuffs; preservatives for 
pharmaceuticals; preservatives for pharmaceutical 
preparations; preservatives for contact lens cleaning 
preparations; preservatives for contact lens cleaning 
solutions; preservatives for contact lens disinfectants; 
preservatives for contact lens solutions; preservatives 
for contact lens wetting solutions; preservatives for 
contact lens neutralising solutions; preservatives for 
contact lens rinsing solutions; preservatives for contact 
lens solutions; preservatives for paints, for varnishes, 
for lacquers, and for preservatives against deterioration 
of wood; preservatives for chemicals used in industry; 
preservatives for calcium carbonate. 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

  Klasse 5   Antimicrobial pharmaceutical preparations, veterinary 
and sanitary preparations; dietetic substances adapted 
for medical use, plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
antimicrobial wipes; fungicides, antimicrobials; 
herbicides. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; orthopaedic articles; suture materials; 
implants having antimicrobials thereon. 

  Klasse 42   Scientific research relating to medical, hygienic and 
beauty care; research relating to veterinary and 
agricultural services; scientific and industrial research, 
research for healthcare services; the provision of 
scientific or research information on pharmaceutical 
products and services through an on-line computer 
network; medical, bacteriological or clinical laboratory 
services; information, consultancy or advisory services 
relating to the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1310433 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201610893 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.02, IT, 

302016000044938 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ENI S.p.A., Piazzale Enrico Mattei 1, IT-00144 ROMA, 
Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical additives for lubricants; chemical additives 

for oils. 
  Klasse 4   Non-chemical additives for lubricants; lubricating oil; 

industrial oil; industrial oils and greases; lubricants; 
motor oil. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310438 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201610895 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Les Mills International Limited, 22 Centre Street, NZ-
1010 AUCKLAND, New Zealand 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable audio recordings, video recordings and 

audio-visual recordings; downloadable music files; 
downloadable image files; downloadable digital audio 
recordings and digital audio visual recordings; 
downloadable electronic publications; devices and 
apparatus for measuring and /or recording different 
physiological data, biological signals and / or other 
exercise parameters; mobile digital electronic devices 
for exercise users; wireless interfaces and mobile 
devices for communicating physiological data and/or 
exercise data; electronic equipment for sensing data, 
for providing training instructions and for displaying 
data obtained during exercise; wearable activity 
trackers; wearable computers for biological signal 
detection; computer software for the synchronization of 
exercise data between a remote station or device and a 
fixed remote station or device; computer programs for 
accessing, browsing and searching online exercise 
databases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310448 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201610896 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.08, JM, 69112 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for controlling computer and 

mobile device display screens. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310479 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201610901 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, JP-103-8426 TOKYO, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310498 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201610903 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.31, EM, 015287501 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Revell GmbH & Co. KG, Henschelstrasse 20-30, DE-
32257 BÜNDE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Play and modelling components (including in the form 

of kits, construction kits or sets containing the aforesaid 
components) for building models of land, water and air 
vehicles, space vehicles, space stations and other 
large industrial equipment, and figures; games and 
playthings, including finished models being miniatures 
of buildings, of large industrial vehicles and in the form 
of figures, in particular finished models of plastic or 
metal; toy worlds consisting of representations of 
human and animal figures and buildings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1310505 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201610904 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.20, EM, 015359474 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Peers Hardy (UK) Limited, Precision House, Starley 
Way, Birmingham, International Park, Bickenhill Lane, 
GB-B377GN SOLIHULL, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Eyewear, prescription eyewear, eyewear pouches, 

eyewear cases, corrective eyewear, protective 
eyewear, sports eyewear, nose pads for eyewear; 
eyeglasses; eyepieces; instruments containing 
eyepieces, sunglasses, prescription sunglasses, clip-on 
sunglasses and eyeglasses, lenses for sunglasses and 
eyeglasses, straps for sunglasses and eyeglasses, 
cords for sunglasses and eyeglasses, boxes (cases) for 
sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, 
cases for spectacles and sunglasses, chains for 
spectacles and for sunglasses, optical lenses for 
spectacles and sunglasses; ski goggles; visors 
(protective); anti-glare visors; eyeglass lanyards; 
eyeglass shields; side guards for eyeglasses, parts, 
fittings and accessories for all the aforesaid, covers for 
mobile phones; cases for mobile phones; ear phones, 
headphones. 

  Klasse 25   Articles of clothing, footwear and headgear, visors, 
scarves, gloves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310533 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201610908 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vitra Collections AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4132 
Muttenz, CH-, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Lamps. 
  Klasse 14   Clocks. 
  Klasse 20   All kinds of furniture, particularly chairs and tables. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310539 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201610909 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.30, CH, 690118 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Securiton AG, Alpenstrasse 20, CH-3052  
ZOLLIKOFEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Equipment, devices and apparatus for monitoring and 

security, namely, computer equipment (hardware) and 
software for the input, updating, combining and 
processing of data, particularly in the field of video 
monitoring, access control and recording, storage and 
analysis of moving images;  electric and electronic 
control devices for alarm systems and monitoring 
apparatus. 

  Klasse 42   Development of computer programs and software for 
data capture and analysis;  design of computer 
systems related with security and alarm systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310557 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201610911 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.22, EM, 015030521 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Scania CV AB, SE-15187 SÖDERTÄLJE, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Bulldozers, excavators, earth moving machines, road 

making machines; hoists; engines and motors for 
stationary, industrial and marine use, hydraulic engines 
and motors for bulldozers, excavators, earth moving 
machines and road making machines; anti-pollution 
devices for the aforementioned motors and engines; air 
filters for engines of commercial land vehicles, catalytic 
converters (not intended for use in aircraft), fans and 
fan belts for engines and motors, fuel economizers for 
motors and engines (except aircraft motors and 
engines), fuel filters and oil filters, exhaust pipes, 
silencers for motors and engines (except aircraft 
motors and engines), ignition devices for engines and 
motors (except aircraft engines and motors), starters 
for motors and engines (except aircraft motors and 
engines); universal joints (cardan joints) not intended 
for aircraft; crank shafts not intended for aircraft, 
couplings (other than for aircraft and land vehicles), 
transmissions and transmission shafts (other than for 
aircraft and land vehicles), gear boxes (other than for 
aircraft and land vehicles); valves (parts of machines). 

  Klasse 9   Telecommunications equipment, telephones, cellular 
telephones, headphones, intercommunication 
apparatus, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of signals, sound, images, diagrams, text, 
messages and all kind of information; GPS receivers; 
on-board computers; antennas, printers, modems, 
display units and monitors (computer hardware), 
keyboards, control panels; electronic controls for 
motors; milage recorders for vehicles; recorded 
computer software, including programs for transport 
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operation control and management and monitoring 
programs for stock-keeping; magnetic and optical data 
media and readers therefor. 

  Klasse 11   Air filters for commercial land vehicles. 
  Klasse 12   Motor trucks, towing trucks, buses, coaches and other 

commercial land vehicles; motors for vehicles; electric 
motors for vehicles; parts, spare and fittings of and for 
commercial land vehicles, including driving belts, 
clutches, gear boxes, transmissions and transmission 
shafts, roller bearing, shock absorbers, brakes, 
hydraulic brake parts, brake shoes, brake discs, brake 
pads, fans, fan belts, snow chains, luggage carriers 
and luggage nets; bodies for land vehicles and 
replacement parts for such vehicle bodies; chassis for 
land vehicles. 

  Klasse 25   Articles of clothing, including clothes, footwear, 
headgear, scarves, gloves and belts. 

  Klasse 36   Financial services. 
  Klasse 39   Transport; towing and salvage; rescue operations 

(transport); storage and delivery of goods; delivery of 
emergency goods; vehicle rental, truck rental, coach 
rental, garage rental; transportation information; 
message delivery; shipping agency services; 
stevedoring (loading and unloading of ships); 
information of transports via data base or internet, 
including track and trace services (the possibility, for 
transport customers, of tracking and tracing their 
consignments) for goods; provision of landside terminal 
services, including port and goods terminals; 
consultancy and information of road, traffic and port 
conditions; advising and information relating to 
transport and storage of goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310563 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201610912 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.17, DE, 30 2015 049 

929 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HSM GmbH + Co. KG, Austrasse 1-9, DE-88699 
FRICKINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machinery, apparatus and tools [for industrial 

purposes], which are motor-driven [electric, 
mechanically, pneumatically, hydraulically or by a 
combined drive system] as well as parts, 
subassemblies and accessories thereof, namely 
shredding machines, paper shredders, including 
document shredders with CD and credit card 
destructors, CD destructors per se, cutting mechanisms 
and stands for document shredding machines, parts 
and accessories of document shredders and document 
shredding machines, namely collecting containers, 
collecting pouches and collecting bags as machine and 
apparatus parts, combination containing document 
shredders and document shredding machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310578 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201610913 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.16, AU, 1734463 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD, 29 
Grange Rd, AU-VIC3192 CHELTENHAM, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer game programs; computer game programs 

software downloaded via the Internet; computer games 
program software recorded on tapes; computer 
programs for computer games; computer programs for 
playing games; computer programs for video games; 
games software. 

  Klasse 16   Craft kits for painting posters; craft kits for papier 
mache model construction; craft paper; paper articles 
for use in relation to craft; paper crafts materials; 
adhesive backed films for use as decorative trim 
(stationery); stationery; adhesive stickers; stickers 
being decalcomanias; stickers being stationery; 
booklets relating to games; rule books for playing 
games; rules of play for games; trading cards other 
than for games; printed matter for use with board 
games. 

  Klasse 28   Board games; card games; computer games 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; construction games; games and 
playthings in craft kit form; electronic educational 
teaching games; electronic games not being software; 
electronic games incorporating their own visual display 
facilities; games; games adapted for use with an 
external display screen or monitor; games adapted for 
use with dot matrix liquid crystal displays; games for 
children; hand held computer games; hand held 
electronic games; miniatures for use in playing games; 
models for use with hobby games; toy card games; 
trading cards being card games; action figures being 
toys or playthings; action toys; children's toys; 
construction toys; educational toys; electronic activity 
toys; model toys; models being toys or playthings; craft 
toys sold complete; craft toys sold in kit form; toys; toys 
being for sale in kit form; toys adapted for educational 
purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310582 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201610914 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.17, TT, 50388 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, c/o 
Trademark Department, US-CA94043 MOUNTAIN 
VIEW, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic and computer devices enabled for secure, 

low-powered, wired and wireless communication, 
including networked devices for monitoring, control and 
automation in residential, commercial, and automotive 
environments, namely, computer hardware, integrated 
circuits, computer chips, electrical controllers, radio and 
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communication transmitters and receivers meeting 
industry standards under 802.11b/g/n and 802.15.4, 
network routers, and remote controls for the 
aforementioned devices; software for use on computers 
and handheld devices facilitating wired and wireless 
communication among electronic, mobile, and 
computer devices; operating software for use on 
computers and handheld devices facilitating wired and 
wireless communication among electronic, mobile, and 
computer devices; computer operating programs and 
computer operating systems for connecting, operating, 
and managing networked devices in the internet of 
things. 

  Klasse 38   Wired and wireless communication services, namely, 
delivery of messages by electronic transmission; 
electronic, electric, and digital transmission of voice, 
data, images, signals and messages; wireless personal 
communication services; wireless digital messaging. 

  Klasse 42   Computer services, namely, hosting a website 
featuring technology for use with networked devices for 
monitoring, control and automation in residential, 
commercial, and automotive environments; computer 
services, namely, hosting a website featuring 
technology that allows users to remotely interact with 
networked devices for monitoring, control and 
automation in residential, commercial, and automotive 
environments; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use with networked 
devices for monitoring, control and automation in 
residential, commercial, and automotive environments 
that allow the sharing and transmission of data and 
information between such devices; software as a 
service (SAAS) services featuring computer software 
for use with networked devices for monitoring, control 
and automation in residential, commercial, and 
automotive environments that allow the sharing and 
transmission of data and information between such 
devices; application service provider featuring 
application programming interface (API) software for 
environmental monitoring, control, and automation; 
software as a service (SaaS) services featuring 
software for connecting, operating, and managing 
networked devices via wireless networks; software as a 
service (SaaS) services featuring software for 
connecting, operating, and managing networked 
devices in the internet of things. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310584 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201610915 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.21, EM, 014498174 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Scania CV AB, SE-15187 SÖDERTÄLJE, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business management of transportation fleet [for 

others]; business consultancy, in the field of transport 
and delivery. 

  Klasse 39   Transport; towing and salvage; rescue operations 
(transport); storage and delivery of goods; delivery of 
emergency goods; vehicle rental, truck rental, coach 
rental, garage rental; transportation information; 
message delivery; shipping agency services; 
stevedoring (loading and unloading of ships); 

information of transports via data base or internet, 
including track- and -trace-services (the possibility, for 
transport customers, of tracking and tracing their 
consignments) for goods; terminal operation services 
[transportation logistics], including port and goods 
terminals; consultancy and information of road, traffic 
and port conditions; advising and information relating to 
transport and storage of goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310597 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201610918 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, DE-81739 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Household and kitchen appliances and devices 

(included in this class), in particular electrical kitchen 
machines and apparatus including grinders/crushers, 
mixing and kneading devices, fruit pressing machines, 
electric juicers, juice centrifuges, grinding machines, 
cutting devices, electrically powered tools, tin openers, 
knife sharpening devices as well as appliances and 
devices for making beverages and/or foods, pumps for 
dispensing cooled beverages for use in combination 
with apparatus for cooling of beverages; electric waste 
disposal units including waste crushing machines and 
waste compacting machines; dishwashers; electric 
machines and devices for cleaning laundry and clothing 
(included in this class), including washing machines, 
spin dryers; ironing presses, ironing machines, included 
in this class; electric household cleaning equipment, 
including electric window cleaning equipment, electric 
shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry 
vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid goods 
included in this class, as well as hoses, pipes, dust 
filters and dust filter bags for vacuum cleaners. 

  Klasse 9   Electric apparatus and instruments, included in this 
class, kitchen scales, bathroom scales; remote 
operating, signalling and control apparatus 
(electric/electronic) for household or kitchen machines 
and utensils; recorded and unrecorded machine-
readable data carriers for household equipment; data 
processing equipment and data processing programs 
for controlling and operating household appliances; 
parts for all the aforesaid goods, included in this class. 

  Klasse 11   Apparatus for heating, steam generating and cooking, 
in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting, 
defrosting and heating devices, water heaters, 
immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, 
waffle irons (electric), egg-boilers, deep-fat fryers 
(electric); electric tea and coffee makers, espresso 
machines, automatic coffee machines; refrigerating 
apparatus, in particular refrigerators, chest freezers, 
refrigerated cabinets, beverage-cooling apparatus, 
fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; 
drying apparatus, in particular including tumble dryers, 
laundry drying machines, hand dryers, hair dryers; 
infrared lamps (other than for medical use); heating 
pads (not for medical purposes), electric blankets (not 
for medical purposes); ventilating apparatus, in 
particular ventilators, extractor hood filters, extractor 
hood equipment and extractor hoods, air conditioning 
apparatus and apparatus for improving air quality, 
humidifiers, air deodorising apparatus, air purifying 
apparatus, apparatus for water supply and sanitary 
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installations, in particular including fittings for steam 
generating, ventilation and water supply installations; 
water heaters, storage water heaters and 
instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat 
pumps; parts for all the aforesaid goods, included in 
this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310649 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201610925 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of two Chinese characters and 

stylized letters "saky". 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 SHU KE. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 SHU KE. 

(730) Innehaver: 
 Guangzhou WEIMEIZI Industrial Co., Ltd., Room 704 

and 705, west, No. 64 and 66 of Jianzhong Road, 
Tianhe District Guangzhou, CN- GUANGDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Hair lotions; shampoos; cosmetics; dentifrices; mouth 

washes, not for medical purposes; breath freshening 
sprays; preparations for cleaning dentures; dental 
polishes; dental bleaching gels; cosmetics for animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310650 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201610926 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of four Chinese characters and 

stylized letters "saky kids". 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 SHU KE BAO BEI. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 SHU KE BAO BEI. 

(730) Innehaver: 
 Guangzhou WEIMEIZI Industrial Co., Ltd., Room 704 

and 705, west, No. 64 and 66 of Jianzhong Road, 
Tianhe District Guangzhou, CN- GUANGDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Hair lotions; shampoos; cosmetics; dentifrices; mouth 

washes, not for medical purposes; breath freshening 
sprays; preparations for cleaning dentures; dental 
polishes; dental bleaching gels; cosmetics for animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310659 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201610927 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.13, EM, 014796783 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Stelrad Ltd., 69-75 Side, GB-NE13JE NEWCASTLE  

UPON TYNE, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Installations and apparatus, all for heating and drying; 
heat exchangers; heated towel rails; installations and 
apparatus, all for ventilating and air conditioning; 
central heating installations; central heating radiators; 
radiators; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310666 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201610929 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Sigelei Technology Co., ltd, 505, No. 27 

Jiefu Road, Tangwei Community, Fuyong Subdistrict, 
Baoan District, CN- SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco; cigarettes; tobacco pipes; cigarette tips; 

cigarette filters; lighters for smokers; absorbent paper 
for tobacco pipes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310688 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201610932 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.12, DE, 30 2016 100 

161 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-
Str. 5, DE-78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Regulation and control equipment and devices for 

lamps and luminaires; electrical and electronical 
devices for operating luminaires; electronical circuit 
arrangements for operating luminaires; starters, 
ballasts and control circuits for lamps and lights; light 
emitting diodes. 

  Klasse 11   Lamps and lights (luminaires), in particular suspended 
luminaires, linear suspended luminaires, LED-
luminaires; lighting elements and systems; parts and 
accessories of the aforementioned goods, included in 
this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310766 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201611099 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.19, PT, 556472 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OCEANO FRESCO UNIPESSOAL, LDA, Aveiro 

Business Center, Rua da Igreja, 79 - N. SRA, De 
Fátima, PT-3810-744 NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 
Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Evaluation of results from quality control tests 

conducted on goods and services; consultancy relating 
to technical and scientific analysis; technical 
consultancy relating to product development; 
development of measuring and testing methods; 
providing information about industrial analysis and 
research services; technical project studies; 
preparation of biological samples for analysis in 
research laboratories; preparation of biological samples
for analysis in laboratories; preparation of biological 
samples for research purposes; preparation of 
biological samples for testing and analysis in research 
laboratories. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1310779 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201611100 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.23, EM, 015269384 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(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 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: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310847 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201611107 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.27, AT, AM 143/2016 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Johannes Hirsch, Haupstrasse 76, AT-3493 

KAMMERN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages [except beer], wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1310871 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201611108 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.29 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.25, EM, 014599591 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zantho GmbH, Dammweg 1a, AT-7163 ANDAU, 
Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Fruit, preserved; frozen fruits; compotes; dried fruit; 

pickled fruits; mixtures of fruit and nuts; fruit preserves; 
bottled fruits; vegetables, preserved; vegetables, 
cooked; vegetables, dried; pickled vegetables; frozen 
vegetables; bottled vegetables; processed fruits, fungi 
and vegetables (including nuts and pulses); jellies, 
jams, compotes, fruit and vegetable spreads. 

  Klasse 31   Sowing seeds; agricultural products (unprocessed -); 
agricultural products not included in other classes; 
horticultural products not included in other classes; 
trees and forestry products; forestry products not 
included in other classes; agricultural and aquacultural 
crops, horticultural and forestry products; fresh fruits, 
nuts, vegetables and herbs; living fruit plants; seeds; 
seeds, bulbs and seedlings for plant breeding; plants; 
flowers; vine plants. 
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  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer); wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320405 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201613935 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.24, EM, 015144967 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172 
NECKARSULM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Potato dumplings; potato fritters; potato salad; 

mashed potato; potato snacks; potato flakes; potato-
based gnocchi; potato pancakes; filled potato skins; 
processed potatoes; potatoes being preserved; grated 
potato nuggets; potato-based snack foods; rösti (grated 
potatoes fried in hot fat); prepared dishes consisting 
primarily of preserved, dried, cooked, refrigerated or 
frozen fruits and vegetables, in particular potatoes; 
preserved, dried, cooked, refrigerated and frozen fruits 
and vegetables. 

  Klasse 30   Potato flour; snack food products made from potato 
flour; potato flour confectionery; prepared savory 
foodstuffs made from potato flour. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320410 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201613936 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.16, EM, 015748461 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kreafunk ApS, Mindet 6 D, 1. Sal, DK-8000 AARHUS 
C, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus, instruments and cables for electricity; 

information technology and audiovisual equipment 
including audiovisual and photographic devices and 
audio apparatus and radio receivers; loudspeakers; 
speaker enclosures; chargers; ear phones; wireless 
headphones; headphone-microphone combinations; 
rechargeable batteries. 

  Klasse 11   Lanterns; lanterns for lighting; lamps, including lamps 
with loudspeakers; lamps for electrical installations; 
lamp casings; lamps for outdoor use; pedestal lamps; 
wall lights; light bulbs. 

  Klasse 35   Retailing and wholesaling, including online, in relation 
to sale of apparatus, instruments and cables for 
electricity, information technology and audiovisual 
equipment including audiovisual and photographic 
devices and audio apparatus and radio receivers, 
loudspeakers, cabinets for loudspeakers, chargers, 
earphones, wireless headphones, headphone-
microphone combinations, rechargeable batteries, 
lights, lanterns for lighting, lamps, including lamps with 
loudspeakers, lamps for electrical installations, lamp 

casings, lamps for outdoor use, pedestal lamps, wall 
lights, light bulbs; provision of an on-line marketplace 
for buyers and sellers of goods and services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320411 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201613937 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.26, EM, 015377609 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAEY N.V., Industrielaan 4, BE-8501 KORTRIJK-
HEULE, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; locks of metal; metal hardware; laths 
of metal; pipes and tubes of metal; metal plates; goods 
of metal in the form of bobbins. 

  Klasse 40   Metal shaping; steel cutting. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320416 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201613938 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.05, DE, 30 2016 103 

076 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kelvion PHE GmbH, Karl-Schiller-Strasse 1-3, DE-
31157 SARSTEDT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Heat exchangers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1320417 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201613939 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.05, DE, 30 2016 103 

075 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kelvion PHE GmbH, Karl-Schiller-Strasse 1-3, DE-
31157 SARSTEDT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Heat exchangers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.05 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320423 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201613942 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dr. Wilhelm Esser-Bartels, Winkel 16, DE-88090 
IMMENSTAAD AM BODENSEE, Tyskland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320435 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201613944 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.11, DE, 30 2016 010 

465 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, Zweifaller Str. 120, 
DE-52224 STOLBERG, Tyskland 

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

lotions, dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1320447 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201613946 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.17, DE, 30 2015 104 

475 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 alfi GmbH Isoliergefäße, Metall- und Haushaltswaren, 
Ernst-Abbe-Str. 14, DE-97877 WERTHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Household or kitchen utensils in this class, especially, 

containers for household or kitchen use; insulating 
boxes of plastic and/or metal, especially for butter and 
margarine; cruets for vinegar and oil; cruet stands for 
vinegar and oil; drinking flasks for travelers; bottle 
openers; bottle coolers, with and without insertable 
freezer packs especially of metal and plastic; multi-
bottle coolers of plastic with metal or plastic covers; 
glass (receptacles); glass containers; glassware, 
especially single-walled or double-walled glass 
containers; utensils for household purposes; heat-
insulated containers, flasks, receptacles, tableware and 
cans for beverages, foods and ice, with metal or plastic 
casing and especially with double-walled insulating 
body of glass, with or without inside reflecting coating, 
or with single or with double-walled stainless steel 
insulating body, or with an insulating body of plastic; 
coffee filters, non-electric; coffee percolators, non-
electric, single or double-walled, of metal, glass or 
plastic; coffee grinders, non-electric, as well as coffee 
and tea filters of metal or plastic; pitchers and jugs; 
decanters; ceramics for household purposes; cork 
screws; kitchen containers; kitchen utensils; cooking 
pot sets; food cooling devices (for household 
purposes); refrigerating bottles; flasks, receptacles and 
cans for beverages and foods; cold bags and boxes, 
portable, non-electric; milk and water jugs; mills for 
pepper and spices, hand-operated; pots for pepper and 
spices; porcelain ware; dishes and bowls; champagne 
buckets and flowering planters of metal, namely, flower 
and plant cultivation trays, planters [pots] and flower 
pots; trays and butlers' trays, especially of metal and 
plastic, especially with subdivisions; drinking vessels 
like cups and beakers, as well as cans and bowls, each 
especially of double-walled porcelain, glass, pottery, 
plastic, stainless steel or stoneware; sugar bowls; 
shakers of metal, namely, cocktail shakers, salt 
shakers, salt and pepper shakers, and spice shakers; 
tableware, namely, sugar cream sets comprising, sugar 
bowl and cream can of metal or porcelain; kettles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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(111) Int.reg.nr: 1320482 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201613949 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.11.24 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.29, DE, 30 2015 103 

862 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, 

Amberger Strasse 1, DE-92318 NEUMARKT, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Beer; non-alcoholic beer; mixed drinks containing 
beer (including non-alcoholic beverages); non-alcoholic 
beverages, in particular mineral water and carbonated 
water, lemonades, juices, fruit nectars, fruit juice 
beverages; non-alcoholic malt beverages; non-
alcoholic syrups, granules, concentrates and other 
preparations for making beverages, included in this 
class; malt syrup for beverages; non-alcoholic honey-
based beverages, non-alcoholic beverages flavoured 
with tea, included in this class; beer-based beverages 
flavoured with spirits. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers), included in this 
class. 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2016.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2016.12.12 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 290104 
(151) Reg.dato.: 2016.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.21 

(210) Søknadsnr.: 201613767 
(220) Inndato: 2016.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 URSZULA MARTA ANDERSEN, HOLMSVEGEN 155, 
3721 SKIEN, Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290182 
(151) Reg.dato.: 2016.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.15 

(210) Søknadsnr.: 201613632 
(220) Inndato: 2016.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Quinn Scheurle GmbH, Gutenbergstrasse 23, DE-73525 

SCHWÄBISCH GMÜND, Tyskland 
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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.: 289162 
(210) Søknadsnr.: 201606640 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 35   Agenturvirksomhet; Salg av reservedeler for skip. 
  Klasse 37   Reparasjon av skip. 
  Klasse 42   Tekniske konsulenttjenester for skader på skip. 
 
(730) Innehaver: 

 WESMANS SHIP SERVICES AS, Sagaveien 66 E, 
1555 SON, Norge 

 Innsiger: 
 WESMANS AS, Værftsgata 1 C, 1511 MOSS, Norge 

WESMANS MARINE AS, Værftsgata 1 C, 1511 
MOSS, Norge 

 Innsigers fullmektig: 
 ADVOKATHUSET Liljedahl DA, Helgerødgaten 57, 

1515 MOSS, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.12.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 288579 
(210) Søknadsnr.: 201604940 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.09.05 

(540) Gjengivelse av merket 

OSIDNA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av kreft, 
autoimmune sykdommer og immunologisk-baserte 
sykdommer; farmasøytiske terapeutiske middel for 
medisinsk bruk; komplett linje av farmasøytiske 
preparater. 

 
(730) Innehaver: 

 Loxo Oncology, Inc., 281 Tresser Boulevard, 9th 
Floor, US-CT06901 STAMFORD, USA 

(750) Innehavers fullmektig: 
 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Innsiger: 
 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
 Innsigers fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.12.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289164 
(210) Søknadsnr.: 201607935 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

WESMANS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 35   Agenturvirksomhet; Salg av reservedeler for skip. 
  Klasse 37   Reparasjon av skip. 
  Klasse 45   Tekniske konsulenttjenester for skader på skip. 
 
(730) Innehaver: 

 WESMANS SHIP SERVICES AS, Sagaveien 66 E, 
1555 SON, Norge 

 Innsiger: 
 WESMANS AS, Værftsgata 1 C, 1511 MOSS, Norge 

WESMANS MARINE AS, Værftsgata 1 C, 1511 
MOSS, Norge 

 Innsigers fullmektig: 
 ADVOKATHUSET Liljedahl DA, Helgerødgaten 57, 

1515 MOSS, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.12.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289163 
(210) Søknadsnr.: 201607205 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2016.10.17 

(540) Gjengivelse av merket 

Wesmans Marine Claims 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet. 
  Klasse 37   Tekniske konsulenttjenester for skader på skip. 
  Klasse 45   Juridiske tjenester. 
 
(730) Innehaver: 

 WESMANS SHIP SERVICES AS, Sagaveien 66 E, 
1555 SON, Norge 

 Innsiger: 
 WESMANS AS, Værftsgata 1 C, 1511 MOSS, Norge 

WESMANS MARINE AS, Værftsgata 1 C, 1511 
MOSS, Norge 

 Innsigers fullmektig: 
 ADVOKATHUSET Liljedahl DA, Helgerødgaten 57, 

1515 MOSS, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.12.05 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 287807 
(210) Søknadsnr.: 201515797 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2016.07.18 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  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 malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; apotekervarer (ikke for medisinske 
formål). 

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

  Klasse 5   Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske 
preparater for medisinske formål; plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider; apotekervarer for medisinske formål. 

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

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske, optiske og elektroniske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
signalering, livredning og undervisning; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; magnetiske og optiske databærere; 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier, filmer; mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; dataspill, hifi-systemer, elektronikk, 
bærbare elektroniske innretninger, herunder bærbare 
datamaskiner, håndholdte datamaskiner, tablet-
datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner, personlige data 
assistenter (PDA), bærbare globale 
posisjoneringssysteminnretninger (GPS), MP3 spillere, 
og musikkavspillere; fjernsynsapparater og 
radioapparater; brannslukningsapparater; deler, 
komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, 
herunder kabler, koblinger, holdere og stativer. 

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

  Klasse 15   Musikkinstrumenter. 
  Klasse 16   Papir, papp, 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 18   Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, 
skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og 
parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer. 

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

  Klasse 23   Garn og tråd for tekstile formål. 
  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; 

sengetepper; bordduker. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 26   Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, 

hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, 
kunstige blomster. 

  Klasse 27   Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; 
tapeter (ikke av tekstilmateriale). 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; handel, 
herunder elektronisk fjernhandel, netthandel og handel 
over disk med varene nevnt i klassene 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 og 28. 

(730) Innehaver: 
 Komplett AS, Postboks 2094, 3202 SANDEFJORD, 

Norge 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 Nomad Foods Europe Limited, 5 New Square, 

Bedfont Lakes Business Park, GB-TW148HA 
FELTHAM, MIDDLESEX, Storbritannia 

 Innsigers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2016.10.18 
 Avgjørelse: 
 Innsigeren har trukket innsigelsen og 

innsigelsessaken er hevet. 
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Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
 
 

(111) Reg.nr.: 243049 
(210) Søknadsnr.: 200709226 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 51/07 - 2007.12.17 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2016.04.13 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Hjelmer, beskyttelseshjelmer for hockey, bandy og 

inline-skøyting; beskyttende ansiktsskjold og -vern; 
munnbeskyttere; målvaktsmasker. 

  Klasse 18   Bager for hockeyutstyr, bandyutstyr og utstyr til 
inline-skøyting (andre enn slike som er 
spesialtilpasset for innholdet) 

  Klasse 25   Hockey- og inline-klær, nemlig gensere, skjorter 
og trøyer, bukser, shorts og uniformer; luer, capser 
og t-skjorter. 

  Klasse 28   Utstyr til inlineskøyting, ishockey, bandy og 
skøyting, herunder polstrede hockeybukser, 
knelange beskyttelsesbukser (breezer), 
beskyttende polstringer og vern for øvre del av 
torso, beskyttende skulderpolstringer, 
albupolstringer, leggpolstringer og -beskyttere, 
underarmspolstringer, nakkepolstringer, 
hockeyhansker, beskyttelseshansker for 
inlineskøyting, keeperhansker, keeperpolstringer, 
skøyter, inlineskøyter, hockeyskøyter, 
kunstløpskøyter, hockeykøller, hockeykøller for 
keepere, erstatningsblader for hockeykøller, 
hockeykølleskaft, hockey- og inlinepucker og -
baller,  nakkebeskyttere, underarmslashbeskyttere, 
bryst- og armbeskyttere,  beskyttende skåler, 
suspensorium og støtter, beskyttelsesdrakter i ett 
stykke for hockey og bandy herunder albue-, kne- 
og legg-, skulder- og brystbeskyttere og polstrede 
bukser (breezer), hockey-, bandy- og 
inlineskøyteutstyr, bager for hockeyutstyr, 
bandyutstyr og utstyr til inlineskøyting 
(spesialtilpasset for innholdet), hockey-hoftebelter 
og -hofteholdere. 

(730) Innehaver: 
 Joy Group Oy, Konalankuja 1-3, FI-00390 HELSINKI, 

Finland 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Selmer  DA, Postboks 1324 Vika, 
0112 OSLO, Norge 

 Kravstiller: 
 Supreme Brands LLC, 100 South 5th Street #1075, 

US-MN55402 MINNEAPOLIS, USA 
 Kravstillers fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er slettet i sin helhet på grunn av 

manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.  
Avgjørelsen har virkning fra 13. april 2016. 
Avgjørelsen ble endelig 19. november 2016. 
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Høyesterettsavgjørelse 
 
 
Høyesterettsavgjørelse etter søksmål mot staten v/Klagenemnda for 
industrielle rettigheter med påstand om at Klagenemndas vedtak 
skulle kjennes ugyldig. 
 
(111) Reg.nr.: 0895351 
(210) Søknadsnr.: 200610581 
(450) Reg. kunngjort: 2009.01.26 
 Krav om 

administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2011.09.15 

(540) Gjengivelse av merket 

ROUTE 66 
(541) Merket er et  ordmerke 
(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:  
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (surveillance), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, connecting, transforming, 
accumulating, regulating and monitoring electricity; 
telecommunication equipment, including mobile 
telephony; apparatus and instruments for recording, 
transmitting, receiving and reproducing sound, images 
and data; magnetic data media, phonograph records; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing and computer equipment, 
excluding route planners, all such equipment and 
computers are wirelessly-operated or operated via 
global computer networks (the Internet); computer 
programs and software (recorded), excluding route 
planners, all such equipment and devices are 
wirelessly-operated or operated via global computer 
networks (the Internet). 16 Paper, cardboard and goods 
made thereof, not included in other classes; printed 
matter, except books and periodicals, bookbinding 
material; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials; paintbrushes; 
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.  
35 Business administration and consulting, particularly 
in connection with logistics management and fleet 
management; advertising; compilation of information 
into computer databases; computerized tracking of 
freight cars; systemization of information into computer 
databases; commercial information and advice to 
consumers; business information.  
41 Electronic publishing of online books and 
periodicals.  
42 Information agencies providing information in 
connection with weather and snow conditions, weather 
bulletins and weather forecasts; computer 
programming; computer software design; creation and 
maintenance of websites for others; conversion of data 
and computer programs (other than physical 
conversion).  
45 Missing or wanted person investigation and tracking 
services; dating services; anti-intrusion alarm 
surveillance. 

(730) Innehaver: 
 Tempting Brands AG, Poststrasse 5, 8808 

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

SANDNES, NO 
 Kravstiller: 
 Arve Stallvik, Stockflethsgt. 44, 0461 Oslo 
 Kravstillers fullmektig: 
 Advokatene ved Råduset MNA , Fridtjof Nansens Plass 

5, 0160, OSLO, NO 
 

 Patentstyrets avgjørelse av kravet (2012.03.14):
 Registreringen settes til side som ugyldig for ”route 

planners” i klasse 9, ”paper”, ”geographical maps” og 
”photographs” i klasse 16 og samtlige varer i klassene 39, 
41, 42 og 43, jf. varemerkeloven § 35. 
Registreringen opprettholdes for de resterende varene og 
tjenester i varefortegnelsen jf. varemerkeloven § 35. 

 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2012.03.20
 Klagenemndas avgjørelse av 2014.02.17:
 Patentstyrets avgjørelse blir delvis stadfestet, med den 

endring at den internasjonale registreringen også gis 
virkning for (opprettholdes) for: 
Klasse 16 «paper» 
Klasse 41 «electronic publishing of online books and 
periodicals» 
Klasse 42 Samtlige tjenester 

 Avgjørelse i Høyesterett av 2016.11.01:
 1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter 

frifinnes. 
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans. 
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 34, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
 

(111) Reg.nr.: 21351 
(151) Reg.dato.: 1933.11.17 
(180) Reg. utløper: 1943.11.17 
(210) Søknadsnr.: 25108 
(220) Inndato: 1933.11.17 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Oscar Weil GmbH, Tramplerstrasse 31, D-77933 

Lahr, DE-, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 21   Børster og børstevarer av enhver art, børsterensere, 

gryterensere, gryteskrubber, polerkjeder, koster, 
metallull, mopper, rensemateriell, stålspon og stålull; 
&lt;F&gt; kl. 21. 

 
  

 
(111) Reg.nr.: 229365 
(151) Reg.dato.: 2005.11.18 
(180) Reg. utløper: 2015.11.18 
(210) Søknadsnr.: 200406581 
(220) Inndato: 2004.07.01 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Biovac Environmental Technology AS, Farexvegen 

19, 2016 FROGNER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater og innretninger for vanntilførsel; apparater 

og maskiner for vannrensing samt dertilhørende deler. 
 
(450) Kunngj. reg. dato: 2005.11.28 

  

 

(111) Reg.nr.: 235522 
(151) Reg.dato.: 2006.10.11 
(180) Reg. utløper: 2016.10.11 
(210) Søknadsnr.: 200406527 
(220) Inndato: 2004.06.25 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, trykksaker; bøker, brosjyrer, 
magasiner, tidsskrifter; materialer til bokbinding; 
fotografier, skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner 
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; konsultasjon for bedrifts-
og forretningsledelse; bedriftsundersøkelser; 
innsamling og systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner 
om forretninger; gallupundersøkelser; 
markedsundersøkelser; kontortjenester; 
arbeidsformidling; konsulentvirksomhet vedrørende 
personalspørsmål; konsulentvirksomhet vedrørende 
offentlige anskaffelser; rasjonaliseringsekspertise; 
utarbeiding av regnskapsanalyser; utarbeiding av 
skatteberegninger; utarbeiding og behandling av 
statistisk informasjon.    

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; forsikringsrådgivning; finansiell 
virksomhet; finansrådgivning; konsulentbistand i 
skattespørsmål, herunder eiendomsskatt; 
nettbanktjenester; monetær virksomhet; bestyrelse av 
og forretninger med fast eiendom.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
instruksjon; organisering, arrangering og/eller ledelse 
av kurs, konferanser, kongresser, seminarer; 
korrespondanseundervisning; yrkesveiledning; 
utgivelse av bøker; underholdningsvirksomhet; 
produksjon av radio-og fjernsynsprogram; sportslige og 
kulturelle aktiviteter.  

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

 
(450) Kunngj. reg. dato: 2006.10.16 
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(111) Reg.nr.: 71555 
(151) Reg.dato.: 1967.03.10 
(180) Reg. utløper: 1977.03.10 
(210) Søknadsnr.: 91040 
(220) Inndato: 1966.11.15 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 1   Kl. 1 og 3; medisinske hårpreparater. 
  Klasse 3   Kl. 1 og 3; medisinske hårpreparater. 
  Klasse 5   Kl. 1 og 3; medisinske hårpreparater. 
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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.: 0663302 
(210) Søknadsnr.: 200003097 
(151) Reg.dato: 1996.10.30 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.10.30 

(220) Inndato: 2000.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CARREFOUR, 33 avenue Emile Zola, FR-92100 

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

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 2    Paints, varnishes (excluding insulants), lacquers 
(paints); preservatives against rust and deterioration of 
wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for 
seed dressing); unprocessed natural resins; metals in 
leaf and powder form for painters, decorators, printers 
and artists. 

  Klasse 3    Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and 
abrasive preparations; soaps; perfumeries, essential 
oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices. 

  Klasse 4    Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuel 
(including motor gasoline) and lighting materials; 
candles and wicks (lighting). 

  Klasse 5   Medicinal alcohol; antiseptics; sunburn preparations 
for pharmaceutical purposes; bath salts for medical 
purposes; balms for medical purposes; camphor for 
medical purposes; lotions for veterinary purposes; eye-
wash; solutions for contact lenses; menstruation pads; 
panty liners; sanitary towels; mouthwashes for medical 
purposes; suppositories; sugar for medical purposes; 
medicinal tea; herb teas for medicinal 
purposes;plasters, materials for dressings (except for 
instruments), material for stopping teeth and dental 
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides. 

  Klasse 6    Base metals and alloys thereof; metallic construction 
materials; transportable metal constructions; metal 
material for railway tracks; non-electrical metal cables 
and wires; non-electrical locksmithing articles; metal 
hardware; metal pipes; safes; ores. 

  Klasse 8   Non-electric cutlery, forks; spoons; edged weapons; 
razors. 

  Klasse 9   Scientific (other than medical), nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sound or 
images; magnetic recording media, phonograph 
records; vending machines and mechanisms for coin 
operated machines; cash registers, calculators; data 
processing appliances; computers; fire-extinguishers. 

  Klasse 11    Appliances for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 

and sanitary installations. 
  Klasse 16    Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, 

for stationery or for printing purposes); printed matter; 
bookbinding material; paper stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' supplies; 
paintbrushes; typewriters and office requisites 
(excluding furniture); instructional or teaching material 
(excluding apparatus); playing cards; printer's type; 
printing blocks. 

  Klasse 20    Furniture, mirrors, frames. 
  Klasse 21    Non-electrical utensils and containers for household 

or cooking use (not made of or plated with precious 
metals); combs and sponges; brushes (except 
paintbrushes); brushware materials; cleaning 
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except building glass); plates and dishes made of 
chinaware, earthenware or ceramics. 

  Klasse 22    Ropes (neither made of rubber, nor intended as 
strings for rackets or musical instruments), strings, 
fishing nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither 
as safety tarpaulins, nor as pushchair covers); sails 
(rig), bags (not included in other classes); padding and 
stuffing materials (except rubber or plastics); raw 
fibrous textile materials. 

  Klasse 23    Yarns and threads for textile purposes. 
  Klasse 24    Fabrics for textile use; bed and table covers. 
  Klasse 26    Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons, 

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers. 
  Klasse 27    Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor 

coverings (excluding floor tiling and paint); nontextile 
wall hangings. 

  Klasse 28   Christmas tree decorations. 
  Klasse 29    Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

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

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

  Klasse 32    Beers; mineral and sparkling waters; non-alcoholic 
beverages and preparations for making beverages 
(except those based on coffee, tea or cocoa and milk 
drinks); fruit drinks and fruit juices; syrups. 

  Klasse 33    Alcoholic beverages (excluding beer). 
  Klasse 35    Advertising; business management; commercial 

administration; office tasks; prospectus and sample 
distribution; newspaper subscription services for third 
parties; business advice or information; accounting; 
document reproduction; employment agencies; 
computer file management; organisation of exhibitions 
for commercial or advertising purposes. 

  Klasse 36    Insurance; financial operations; monetary operations; 
real estate operations; savings banks; lotteries; 
issuance of traveller's cheques and letters of credit; real 
estate valuation; apartment house management. 

  Klasse 41    Education; training; entertainment; sports and cultural 
activities; book and review publishing; book loaning; 
animal training; show and film production; performing 
arts' agencies; rental of films, sound recordings, 
cinematographic projection apparatus and accessories 
and theatre stage sets; arranging of competitions in the 
field of education or entertainment; organisation of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
booking of seats for shows. 

  Klasse 42   Snack bars, namely sale of prepared meals in 
supermarkets, for consumption both on and off 
premises; medical beauty care; veterinary and 
agricultural services; legal services; scientific and 
industrial research; computer programming; marriage 
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bureaux; funeral director's services; engineering works 
(not for building purposes); prospecting; materials 
testing; laboratory services; farming equipment rental; 
printing services; reporter services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0673637 
(210) Søknadsnr.: 19975134 
(151) Reg.dato: 1997.04.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.04.11 

(220) Inndato: 1997.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALLSTAR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Volkswagen AG, DE-38436 WOLFSBURG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motor vehicles and parts thereof except pneumatic 
tires and inner tubes for vehicle wheels and treads for 
retreading tires; engines for motor vehicles. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0907136 
(210) Søknadsnr.: 200713073 
(151) Reg.dato: 2006.11.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.11.20 

(220) Inndato: 2007.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ENI S.p.A., Piazzale Enrico Mattei 1, IT-00144 ROMA, 

Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, 
wetting and binding products; fuels (including motor 
spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made of these materials not included in other 
classes; goods made of semi-processed plastics; 
packing, stopping and insulating materials; flexible non-
metallic pipes. 

  Klasse 19   Non-metallic building materials; non-metallic rigid 

pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic 
monuments. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0921811 
(210) Søknadsnr.: 200706118 
(151) Reg.dato: 2006.12.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.12.20 

(220) Inndato: 2007.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

SATURN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Media-Saturn-Holding GmbH, Wankelstrasse 5, DE-

85053 INGOLSTADT, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Electrical domestic machines (included in this class), 
especially vacuum cleaners, washing machines, 
washer driers, dishwashers, ironing machines, food 
processors, electric mixers, electric knives, juice 
extractors, meat mincers, coffee mills, spin driers; 
motor car accessories namely sparking plugs, 
compressors, air filters for motors, oil filters for motors; 
electric shampooing equipment. 

  Klasse 9   Electric and electronic apparatus and instruments 
(included in this class); apparatus for recording, 
transmitting and reproducing of sound and/or images 
and/or electronically processed data (included in this 
class), especially televisions, radios, analogue and 
digital tape recorders and cassette recorders, analogue 
and digital record players, loudspeakers, telephones, 
telephone systems, GSM-devices, mobile telephones, 
telephone answering sets, facsimile machines, 
amplifiers, alarms, intercoms, baby-listening phones, 
aerials; aforesaid apparatus also for mobile use and 
installation in automotive vehicles; microphones, 
headphones, connection cables, batteries; satellite 
navigation systems, photographic, film and optical 
equipment and instruments, especially photographic 
equipment, lenses, telescopes, video cameras, film 
cameras, video recorders, video printers, projectors, 
exposure meters, flash equipment, screens, exposed 
films, slide mounts, tripods, photographic bags; 
calculators, data processing equipment, computers, 
monitors, printers, scanner, photocopiers, beamer, 
electronic datebooks, peripheral computer equipment 
as well as accessories therefor, namely keyboards, 
computer mice, joysticks, plug-in boards; data carriers 
for storing information, data, images and sound 
(included in this class), especially audio and video 
tapes, hard disks, CDs, CD-ROMs, DVDs, memory 
cards; computer programms; pre-recorded data 
carriers, especially audio and video tapes, records; 
CDs, DVDs; sound, music, image, video and games 
data files (downloadable) especially as Internet 
downloads for mobile telephones; television games 
(included in this class); game software for computers; 
video game consoles; satellite receiver, including 
satellite aerials; electric irons, scales, clock radios; 
motor car accessories namely battery jumper cables, 
fire extinguishers, warning triangles, electric and 
electronic locking equipment, electrical indicator 
instruments for motor functions, especially oil pressure 
gauge, battery voltage indicator and water temperature 
indicator, electronic apparatus for active speed 
regulation, electronic apparatus for controlling the 
operating condition of the motor at traffic light stops, 
batteries, battery charger, electric central locking 
system, switches, relays, fuses, small indicator 
instruments for outside conditions, especially altimeter, 
outside temperature meters, motor test apparatus, 
electrical security system against theft. 
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  Klasse 11   Electrically operated equipment for domestic and 
kitchen purposes (included in this class), especially 
clothes drying machines, hair driers, heating 
equipment, tanning equipment, air-conditioning 
equipment, humidifiers, air purifiers, disinfecting 
equipment, hot-water storage means, coffee machines, 
fans (air conditioning), foot-warmers, ice-making 
machines, sinks, extractor hoods; cooking appliances, 
especially gas ovens, electric ovens, hotplates, 
microwave ovens; toasters, refrigerators, freezers, 
water heaters, grills, electric deep fat friers, electric egg 
boilers, electric fondue equipment; electric lamps, gas 
lamps, light bulbs; motor car accessories namely 
lighting apparatus for motor cars, ventilation apparatus, 
high beam reflectors, fog lamps, working lamps, 
reading lamps, cockpit lamps, electric torches, 
replacement lamps. 

  Klasse 35   Whole sale and retail services with goods of classes 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 28, 30 and 
32, especially whole sale and retail services in the field 
of: motor car accessories, chemicals used in industry, 
science, photography, agriculture, horticulture and 
forestry, pharmaceutical and veterinary preparations, 
sanitary preparations for medical purposes, 
ironmongery and small items of metal hardware, 
electrically operated equipment for domestic purposes, 
electric and electronic apparatus and instruments, 
apparatus for receiving, recording, transmitting and 
reproducing of sounds and/or images and/or 
electronically processed data, computer hardware and 
software, downloadable files, photographic, film and 
optical equipment, instruments and blank and pre-
recorded electronic data carriers, medical apparatus 
and instruments, electrical and non electric equipment 
and containers for household, bathroom and kitchen 
use, cooking and heating apparatus, lighting apparatus, 
jewellery, horological and chronometric instruments, 
stationeries and printed matter, furniture, playthings, 
computer and video games, gymnastic and sporting 
articles, dietetic substances, food for babies, coffee, 
preparations made from cereals, beers, syrups and 
other preparations for making beverages; advertising, 
business management; business administration; office 
functions; management and administration services in 
the field of advertising, business management, 
business administration and office functions for 
companies which operate in large markets electronic 
media and electrical equipment; procurement of offers 
to third persons for the distribution of goods and 
services; procurement of contracts regarding the 
purchase or sale of goods and services; all foregoing 
services for third persons via electronic data networks, 
especially the Internet (included in this class); 
advertising, especially catalogue advertising, namely 
services of a mail company; operating of an import and 
export agency; the bringing together, for the benefit of 
others, of the aforementioned goods (excluding the 
transport thereof), enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; order placement and 
invoice management, including e-commerce. 

  Klasse 38   Telecommunications, especially mobile telephone 
services, telephone services, telefax services, two-way-
radio services, paging services, telex services, 
telegram services, e-mail-data services; television and 
radio transmission; telecommunication services via 
Internet, Intranet, Extranet; providing access to data 
bases and to the Internet via telecommunications; 
services of an online provider, namely providing access 
to data in computer networks, namely information, 
texts, drawings and images of goods and services; 
providing access to data in the Internet, namely to 
information and news in sound and image; providing 
access to the Internet including software, especially to 
downloadable data files, namely sound, image, music 
and video recordings and electronic games; all 
aforementioned data files especially as downloads for 
mobile telephones; providing access to information 
regarding the status of repairs and product delivery in 
data networks; technical consultancy services in 

connection with the provision of telephone connections, 
mobile phone connections, ISDN connections; 
providing access to computer networks. 

  Klasse 40   Development of photographic films; photographic 
printing. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0929651 
(210) Søknadsnr.: 200709187 
(151) Reg.dato: 2006.12.01 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.12.01 

(220) Inndato: 2007.08.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Svenskt Tenn Aktiebolag, Box 42161, SE-12616 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Common metals and their alloys as well as thereof 
manufactured fancy goods and figurines; bells, coat 
pegs of metal, knobs of metal, doorknockers, foot-
scrapers, weathervanes of metal, memorial plates of 
metal, rings of common metal for keys, buckles of 
common metal. 

  Klasse 11   Lighting apparatus and installations, including 
chandeliers, ceiling lights, wall lamps, standard lamps, 
electric candlesticks, oil lamps, lampshades, hot plates, 
plate warmers; ornamental fountains; toilet seats. 

  Klasse 14   Fancy goods, cups, goblets, trays for household 
purposes, napkin rings, candle extinguishers, 
candlesticks, hand-operated salt and pepper mills, 
flasks, kitchen utensils and containers for household 
purposes, all these goods made of precious metals, 
their alloys or coated therewith; jewellery (also paste 
jewellery), pearls, precious stones; medals; key rings 
(trinkets or fobs), textile lanyards (key cords); clocks, 
watches, horological and chronometric instruments; 
watch cases. 

  Klasse 16   Table cloths, table mats and table napkins of paper; 
coasters of paper; wrapping paper; toilet paper and 
other sanitary paper; note books, writing or drawing 
books, printed publications, catalogues, calendars, 
albums, loose-leaf binders; blinds of paper; boxes of 
cardboard or paper, posters, graphic prints, letter 
cutters, paper knives (office requisites), announcement 
cards (stationery), paper-weights, letter trays, 
bookends, bookmarkers, desk tidies; instructional and 
teaching material (except apparatus). 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks, travelling bags, bags, garment 
bags for travel, handbags, rucksacks, school bags, 
briefcases, pocket wallets, purses, key cases 
(leatherware); leather straps used as lanyards with 
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attached holder for holding things like keys and cellular 
phones (not especially adapted); umbrellas, parasols; 
walking sticks; sling bags for carrying infants; horse 
blankets. 

  Klasse 20   Furniture and parts of furniture; cushions, pillows, 
mirrors, hatracks, coat stands, clothes hangers, picture 
frames, display boards, keyboards for hanging keys; 
curtain hooks, curtain rods, curtain rings, curtain tie-
backs; slatted indoor blinds; cases of wood or plastic; 
fireguards; works of art, of wood, wax, plaster or 
plastic; straw plaits; wickerwork; mobiles (decorations); 
goods (not included in other classes) of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes 
for all these materials, or of plastics. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); tableware (other 
than knives, forks and spoons), not of precious metal; 
paper plates; trays for domestic purposes (not of 
precious metal); brushes (except paint brushes); 
articles and instruments (hand-operated) for cleaning 
purposes; polishing gloves, gardening gloves; 
candlesticks, candle rings and candle extinguishers, 
not of precious metal; figurines and works of art, of 
porcelain, terra-cotta or glass; earthenware; pots, urns 
and vases, not of precious metal; watering cans; toilet 
paper holders, soap boxes, soap holders and soap 
dispensers; glassware, porcelain and earthenware, not 
included in other classes. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes, table cloths, oilcloths, table linen (textile), table 
mats (not of paper), place mats of textile, towels of 
textile, household linen, handkerchiefs of textile, pillow 
shams, sheets, bed linen, blankets, bed covers, 
mattress covers, upholstery fabrics, furniture coverings 
of textile or plastic, wall hangings of textile, door 
curtains, blinds of textile, curtains of textile or plastic. 

  Klasse 25   Clothing, including clothing for children and babies, 
aprons, underwear, bedwear, bath robes, dressing 
gowns, scarves, headgear, slippers and other footwear; 
belts, also textile. 

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile). 

  Klasse 35   Retail services in relation to eg furniture, carpets, 
rugs, mats, curtains, household and kitchen utensils, 
fabrics, textiles, gifts, fancy goods, works of art, lighting 
articles, jewellery, clothing and clothing accessories; 
organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes. 

  Klasse 41   Academies (education); cultural activities; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; arranging of seminars and conferences on 
matters related to interior design, furnishing and the 
history of art; providing museum facilities (presentation 
and exhibitions); publication of books, publication of 
texts (other than publicity texts); rental of sound and 
image recordings. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0948069 
(210) Søknadsnr.: 200800649 
(151) Reg.dato: 2006.11.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2016.11.14 

(220) Inndato: 2008.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Mark Licency Internacional SL, Avda. Europa, 19 - 

Edificio 2, Planta 3, Ofic. C, ES-28224 POZUELO DE 
ALARCÓN, MADRID, Spania 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bar and restaurant franchising services. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1175689 
(210) Søknadsnr.: 201311678 
(151) Reg.dato: 2013.06.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.06.12 

(220) Inndato: 2013.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

Multi S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Südpack Verpackungen GmbH & Co KG, Jägerstraße 

23, DE-88416 OCHSENHAUSEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Plastic material for packaging (not included in other 
classes); packaging materials, namely films of plastics; 
printed and unprinted plastic foils for packaging; foil 
bags of plastic for industrial and medical products; 
plastic materials for packaging, namely foils and foil 
bags; vacuum packaging bags and packaging 
containers of plastic filled with protective gas for 
industrial packaging; packaging of plastic for foodstuffs 
and medical products, namely bags and foils. 

  Klasse 20   Containers of plastic for packaging; packaging of 
plastic for foodstuffs, namely plastic trays, boxes and 
containers, being disposable or reusable containers, 
included in this class; all aforementioned goods not in 
the form of solid packagings for use in pharmaceutical 
industry, medical technology or laboratory supplies. 

  Klasse 21   Bowls of plastic for household use; disposable or 
reusable household or kitchen utensils and containers 
of paper, cardboard, plastic, including plates, dishes, 
bowls, mugs and cups, plastic glasses, containers for 
snacks and salads, lids and soup bowls, all included in 
this class; closures for the aforesaid goods, included in 
this class; containers of plastics or metal for dispensing 
napkins, towels, beakers and cutlery; pails and 
beakers; drinking straws. 
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(111) Reg.nr.: 1221405 
(210) Søknadsnr.: 201412694 
(151) Reg.dato: 2014.03.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.03.28 

(220) Inndato: 2014.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Wikimedia Foundation Inc, 149 New Montgomery 

Street, 3rd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, 
USA 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Providing an online digital library of textual source 

material in the nature of user-generated texts and 
public domain publications on a wide variety of subjects 
that is collaboratively created and maintained by users; 
providing online publications in the nature of articles 
and reference guides on the use of and contribution to 
an online digital library of textual source material. 

  Klasse 42   Providing a website featuring open source technology 
that enables users to interact with an online digital 
library of textual source material; computer services, 
namely maintaining a website for others featuring an 
online digital library of textual source material. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1245034 
(210) Søknadsnr.: 201505422 
(151) Reg.dato: 2014.08.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.08.18 

(220) Inndato: 2015.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUDO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 ERISLER GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI, Eski Silivri Yolu Uzeri No:50, TR- 
MIMARSINAN/BUYUKÇEKMECE, ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Dry legumes; ready-made soups containing noodles; 

olives and olive paste; edible vegetable oils, dried, 
canned, frozen, cooked, smoked, brined dried fruits. 

  Klasse 30   Coffee, cocoa, coffee substitutes, coffee or cocoa 
based beverages, chocolate based beverages, 
macaroni, meat pasty, semolina, noodle, pastry and 
bakery products, desserts confectionary, honey, royal 
jelly, bed glue (propolis) for human consumption, 
condiments for foodstuff, yeasts, baking powder, all 
kinds of flour semolina, corn starch, crystal sugar, 
cubed sugar, powdered sugar, tea, iced tea, 
confectionery. chocolates, biscuits, crackers, waffles, 
chewing gums, ice creams, edible ice, salt, processed 
grains, molasses. 

  Klasse 31   Agricultural products, horticultural products, seeds, 
forestry products, live animals (including incubator 

eggs, fertilized eggs), live and dried plants and herbs; 
malt (not for human use). 

  Klasse 35   Services relating the advertising, marketing and public 
relations (including the organization of exhibitions and 
fairs for trade purposes), office services, secretarial 
services, subscription services for newspapers, 
compilation of statistics, rental services of office 
equipment, systemization of information into computer 
databases, television answering services, business 
administration, management and consultancy services 
related with these matters, accounting services, 
personnel recruitment services, import-export agency 
services, services of an expert for trade and industrial 
products, organization and arrangement of 
publications; presentation of goods for third parties, in 
particular for retail wholesale shops in electronic, 
catalogue and other methods; wholesaling and retail 
services (including online) with regard to dry legumes; 
ready-made soups containing noodles; olives and olive 
paste; edible vegetable oils, dried, canned, frozen, 
cooked, smoked, brined dried fruits; coffee, cocoa, 
coffee substitutes, coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages, macaroni, meal pasty, 
semolina, noodle, pastry and bakery products, desserts 
confectionary, honey, royal jelly, bee glue (propolis) for 
human consumption, condiments for foodstuff, yeasts, 
baking powder, all kinds of flour, semolina, com starch, 
crystal sugar, cubed sugar, powdered sugar, tea, iced 
tea, confectionery, chocolates, biscuits, crackers, 
waffles, chewing gums, ice creams, edible ice, salt, 
processed grains, molasses; agricultural products, 
horticultural products, seeds, forestry products, live 
animals (including incubator eggs, fertilized eggs), live 
and dried plants and herbs; malt (not for human use). 
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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.: 288847 
(151) Reg.Dato.: 2016.09.15 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201605070 
(730) Søker: 
 PREMINET LIMITED, Joakimbakken 25, 6065 

ULSTEINVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201605070 
(730) Søker: 
 PREMINET LIMITED, Joakimbakken 25, 6065 

ULSTEINVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201613744 
(730) Søker: 
 KRISTIANSAND KOMMUNE KULTURSEKTOREN, 

Kirkegata 11B, 4611 KRISTIANSAND S, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 0906512 
(210) Søknadsnr.: 200614922 
(730) Innehaver: 
 Norma Sweden AB, Box 100, SE-33422 ANDERSTORP, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1020613 
(210) Søknadsnr.: 200912793 
(730) Innehaver: 
 Norma Sweden AB, Box 100, SE-33422 ANDERSTORP, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 139914 
(210) Søknadsnr.: 19881911 
(730) Innehaver: 
 INTERPARFUMS SUISSE Sàrl, Boulevard de Pérolles 

21, CH-1700 FRIBOURG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 146423 
(210) Søknadsnr.: 19892418 
(730) Innehaver: 
 inMusic Brands,Inc., 200 Scenic View Drive, US-RI02864 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 168305 
(210) Søknadsnr.: 19942393 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 168306 
(210) Søknadsnr.: 19942394 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 168732 
(210) Søknadsnr.: 19920008 
(730) Innehaver: 
 Kroll Ontrack, LLC., 9023 Columbine Road, US-MN55347 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170921 
(210) Søknadsnr.: 19943434 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 172319 
(210) Søknadsnr.: 19947037 
(730) Innehaver: 
 JBS Textile Group A/S, Bornholmvej 1, DK-7400 

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

0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 174618 
(210) Søknadsnr.: 19945800 
(730) Innehaver: 
 Vinje Ullvarefabrikk AS, Naustvikvegen 5, 6493 

LYNGSTAD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 177731 
(210) Søknadsnr.: 19955642 
(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Postboks 94, 1441 

DRØBAK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 177750 
(210) Søknadsnr.: 19961002 
(730) Innehaver: 
 Lectra, 16-18, rue Chalgrin, FR-75016 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 178065 
(210) Søknadsnr.: 19961003 
(730) Innehaver: 
 Lectra, 16-18, rue Chalgrin, FR-75016 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 178322 
(210) Søknadsnr.: 19955393 
(730) Innehaver: 
 AMS Sourcing B.V., WTC Schiphol Airport D-5, Schiphol 

Boulevard 245, NL-1118 BH SCHIPHOL AIRPORT, 
Nederland 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179739 
(210) Søknadsnr.: 19956931 
(730) Innehaver: 
 Axload AB, Sveavägen 166, floor 15, SE-11346 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 181724 
(210) Søknadsnr.: 19963625 
(730) Innehaver: 
 Suntory Flowers Limited, 4-17-5, Shiba, Minato-ku, JP- 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 182108 
(210) Søknadsnr.: 19964459 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 182164 
(210) Søknadsnr.: 19961814 
(730) Innehaver: 
 Vet-Com-pharma GmbH, Seetrasse 6, AT-A-6900 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 182282 
(210) Søknadsnr.: 19961958 
(730) Innehaver: 
 Lateltin AG, Im Hölderli 19, CH-8405 WINTERTHUR, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 186622 
(210) Søknadsnr.: 19963723 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 190626 
(210) Søknadsnr.: 19978398 
(730) Innehaver: 
 Southcorp Brands Pty Limited, 58 Queensbridge St., AU-

VIC3006 SOUTHBANK, Australia 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 195293 
(210) Søknadsnr.: 199803794 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200873 
(210) Søknadsnr.: 199905296 
(730) Innehaver: 
 Guangdong Foodstuffs Imp. & Exp. Group Co., Ltd, No. 2 

Dong Hu West Road, CN- GUANGZHOU, Kina 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 209098 
(210) Søknadsnr.: 200015706 
(730) Innehaver: 
 Studia AS, Villaveien 10, 5007 BERGEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 209493 
(210) Søknadsnr.: 200015704 
(730) Innehaver: 
 Studia AS, Villaveien 10, 5007 BERGEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217073 
(210) Søknadsnr.: 200107504 
(730) Innehaver: 
 Darty Holdings S.A.S, 14 Route D'Aulnay, FR-93140 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 218011 
(210) Søknadsnr.: 200203807 
(730) Innehaver: 
 Kroll Ontrack, LLC., 9023 Columbine Road, US-MN55347 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 219846 
(210) Søknadsnr.: 200211469 
(730) Innehaver: 
 Studia AS, Villaveien 10, 5007 BERGEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 233718 
(210) Søknadsnr.: 200506762 
(730) Innehaver: 
 PREMINET LIMITED, Joakimbakken 25, 6065 

ULSTEINVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235049 
(210) Søknadsnr.: 200602086 
(730) Innehaver: 
 Jørgen Keiserud, Neuberggata 5 B, 0367 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235601 
(210) Søknadsnr.: 200505408 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, DE-70546 STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235947 
(210) Søknadsnr.: 200604941 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, DE-70546 STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236728 
(210) Søknadsnr.: 200605665 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, DE-70546 STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
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(111) Reg.nr.: 236766 
(210) Søknadsnr.: 200607945 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, DE-70546 STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237029 
(210) Søknadsnr.: 200606613 
(730) Innehaver: 
 Alfaprint AS, Postboks 4801 Nydalen, 0422 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238194 
(210) Søknadsnr.: 200601072 
(730) Innehaver: 
 PREMINET LIMITED, Joakimbakken 25, 6065 

ULSTEINVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238753 
(210) Søknadsnr.: 200409840 
(730) Innehaver: 
 PREMINET LIMITED, Joakimbakken 25, 6065 

ULSTEINVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 240178 
(210) Søknadsnr.: 200601153 
(730) Innehaver: 
 Kroll Ontrack, LLC., 9023 Columbine Road, US-MN55347 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254187 
(210) Søknadsnr.: 200911185 
(730) Innehaver: 
 PREMINET LIMITED, Joakimbakken 25, 6065 

ULSTEINVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267590 
(210) Søknadsnr.: 201206740 
(730) Innehaver: 
 Eblanks AS, Johan Sverdrupsgt. 4, 3717 SKIEN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
   

 

(111) Reg.nr.: 274957 
(210) Søknadsnr.: 201314660 
(730) Innehaver: 
 Thomas Alf Holmemo, Beverveien 10, H105, 0596 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280560 
(210) Søknadsnr.: 201412538 
(730) Innehaver: 
 BC Hospitality Group A/S, Center Boulevard 5, DK-2300 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280746 
(210) Søknadsnr.: 201415249 
(730) Innehaver: 
 Preminet Limited NUF, Joakimbakken 25, 6065 

ULSTEINVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280794 
(210) Søknadsnr.: 201415510 
(730) Innehaver: 
 PREMINET LIMITED, Joakimbakken 25, 6065 

ULSTEINVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281334 
(210) Søknadsnr.: 201500946 
(730) Innehaver: 
 TISE AS, Minister Ditleffsvei 14, 0862 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289527 
(210) Søknadsnr.: 201607048 
(730) Innehaver: 
 Yangzhou Okay Seat Co., Ltd., No. 58, Shuantang Road, 

Ganquan Industrial ZoneYangzhou, CN- JIANGSU, Kina 
(740) Fullmektig: 
 Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
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(111) Reg.nr.: 289884 
(210) Søknadsnr.: 201607964 
(730) Innehaver: 
 Shenzhen Shuaihang Mobile lighting 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 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289887 
(210) Søknadsnr.: 201607847 
(730) Innehaver: 
 BUA, c/o Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 OSLO, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289888 
(210) Søknadsnr.: 201607889 
(730) Innehaver: 
 BUA, c/o Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 OSLO, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 37247 
(210) Søknadsnr.: 44509 
(730) Innehaver: 
 INTERPARFUMS SUISSE Sàrl, Boulevard de Pérolles 

21, CH-1700 FRIBOURG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 42884 
(210) Søknadsnr.: 51936 
(730) Innehaver: 
 Norma Sweden AB, Box 100, SE-33422 ANDERSTORP, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 44386 
(210) Søknadsnr.: 54450 
(730) Innehaver: 
 Necchi Italia S.r.l., Via Cancelliera 60, IT-00040 ARICCIA 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
   

 

(111) Reg.nr.: 48672 
(210) Søknadsnr.: 19560204 
(730) Innehaver: 
 INTERPARFUMS SUISSE Sàrl, Boulevard de Pérolles 

21, CH-1700 FRIBOURG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 48997 
(210) Søknadsnr.: 19560534 
(730) Innehaver: 
 The Glad Products Co, 1221 Broadway, Oakland, CA 

94612, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 49460 
(210) Søknadsnr.: 19560207 
(730) Innehaver: 
 INTERPARFUMS SUISSE Sàrl, Boulevard de Pérolles 

21, CH-1700 FRIBOURG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 71265 
(210) Søknadsnr.: 88806 
(730) Innehaver: 
 Eugene Perma France, 10 rue James Watt, Bâtiment C/D, 

FR-93200 ST. DENIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 71976 
(210) Søknadsnr.: 91675 
(730) Innehaver: 
 AAMP Global Ltd, 25b Woolmer Way, GB-GU359Qe 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 82236 
(210) Søknadsnr.: 105100 
(730) Innehaver: 
 Avantor Performance Materials, LLC, 3477 Corporate 

Parkway, Suite 200, US- CENTER VALLEY, 
PENNSYLVANIA, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
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(111) Reg.nr.: 88806 
(210) Søknadsnr.: 110475 
(730) Innehaver: 
 Leybold GmbH, Bonner Strasse 498, DE-50968 KÖLN, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 97980 
(210) Søknadsnr.: 19761849 
(730) Innehaver: 
 Ki-Panel AB, Box 15005, SE-75015 UPPSALA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201508736 
(730) Søker: 
 HAI SMAKSOPPLEVELSER AS, Postboks 34, 2301 

HAMAR, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Mageli ANS, Postboks 343, 2303 

HAMAR, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.17 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201605382 
(730) Søker: 
 Swedol AB (publ), Box 631, SE-13526 TYRESÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201605384 
(730) Søker: 
 Swedol AB (publ), Box 631, SE-13526 TYRESÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201608416 
(730) Søker: 
 DSJ Media AB, Strandvägen 1 1TR, SE-11451 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201608417 
(730) Søker: 
 DSJ Media AB, Strandvägen 1 1TR, SE-11451 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0906512 
(210) Søknadsnr.: 200614922 
(730) Innehaver: 
 Norma Sweden AB, Box 100, SE-33422 ANDERSTORP, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1020613 
(210) Søknadsnr.: 200912793 
(730) Innehaver: 
 Norma Sweden AB, Box 100, SE-33422 ANDERSTORP, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 102402 
(210) Søknadsnr.: 19772532 
(730) Innehaver: 
 Royal Canin SAS, 650, avenue de la Petite Camargue, 

FR-30470 AIMARGUES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 104333 
(210) Søknadsnr.: 19782663 
(730) Innehaver: 
 Royal Canin SAS, 650, avenue de la Petite Camargue, 

FR-30470 AIMARGUES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 104461 
(210) Søknadsnr.: 19782664 
(730) Innehaver: 
 Royal Canin SAS, 650, avenue de la Petite Camargue, 

FR-30470 AIMARGUES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1094739 
(210) Søknadsnr.: 201112650 
(730) Innehaver: 
 Royal Canin SAS, 650, avenue de la Petite Camargue, 

FR-30470 AIMARGUES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1104225 
(210) Søknadsnr.: 201301392 
(730) Innehaver: 
 Ella's Kitchen (IP) Ltd, c/o 2020 Chartered Accountants, 1 

St. Andrew's Hill, GB-EC4V5BY LONODN, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
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(111) Reg.nr.: 1149706 
(210) Søknadsnr.: 201302739 
(730) Innehaver: 
 Ella's Kitchen (IP) Ltd, c/o 2020 Chartered Accountants, 1 

St. Andrew's Hill, GB-EC4V5BY LONODN, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 127623 
(210) Søknadsnr.: 19802856 
(730) Innehaver: 
 Bagheera AB, Polervägen 6, SE-77441 AVESTA, Sverige
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 127706 
(210) Søknadsnr.: 19822259 
(730) Innehaver: 
 Kenzo, Paris, FR-, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 128438 
(210) Søknadsnr.: 19830895 
(730) Innehaver: 
 Fastighets AB Norrland, Box 50141, SE-97324 LULEÅ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, SE-20313 

MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 130039 
(210) Søknadsnr.: 19864289 
(730) Innehaver: 
 LVMH Fragrance Brands (SA), 77, rue Anatole France, 

FR-92300 LEVALLOIS PERRET, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 139586 
(210) Søknadsnr.: 19885086 
(730) Innehaver: 
 Royal Canin SAS, 650, avenue de la Petite Camargue, 

FR-30470 AIMARGUES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 146423 
(210) Søknadsnr.: 19892418 
(730) Innehaver: 
 inMusic Brands,Inc., 200 Scenic View Drive, US-RI02864 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 168305 
(210) Søknadsnr.: 19942393 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 168306 
(210) Søknadsnr.: 19942394 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 170921 
(210) Søknadsnr.: 19943434 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 171838 
(210) Søknadsnr.: 19945785 
(730) Innehaver: 
 Caposa Investments SA, Avinguda d'Arraona, 120-124, 

ES-08210 BARBERA DEL VALLES, Spania 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 172319 
(210) Søknadsnr.: 19947037 
(730) Innehaver: 
 JBS Textile Group A/S, Bornholmvej 1, DK-7400 

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

0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.22 
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(111) Reg.nr.: 177731 
(210) Søknadsnr.: 19955642 
(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Postboks 94, 1441 

DRØBAK, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 178232 
(210) Søknadsnr.: 19946250 
(730) Innehaver: 
 Jan Erik Pedersen Prince, Ullernveien 15, 0280 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 178581 
(210) Søknadsnr.: 19946790 
(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, NL-

6824BM  ARNHEM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 178859 
(210) Søknadsnr.: 19957346 
(730) Innehaver: 
 Donaldson Company, Inc, Minneapolis, MN, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 179623 
(210) Søknadsnr.: 19951860 
(730) Innehaver: 
 ASCO INDUSTRIES, Avenue de France, FR-57300 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 179739 
(210) Søknadsnr.: 19956931 
(730) Innehaver: 
 Axload AB, Sveavägen 166, floor 15, SE-11346 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 180823 
(210) Søknadsnr.: 19961570 
(730) Innehaver: 
 Mega Brands Inc, 4505 Hickmore, CA-QC H4T1K4 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 182108 
(210) Søknadsnr.: 19964459 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 186622 
(210) Søknadsnr.: 19963723 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 195293 
(210) Søknadsnr.: 199803794 
(730) Innehaver: 
 Signum International AG, Haldenstrasse 4, CH-6006 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 206129 
(210) Søknadsnr.: 200004969 
(730) Innehaver: 
 Slettvoll Møbler AS, Skaffarvegen 105, 6200 STRANDA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 209098 
(210) Søknadsnr.: 200015706 
(730) Innehaver: 
 Studia AS, Villaveien 10, 5007 BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
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(111) Reg.nr.: 209493 
(210) Søknadsnr.: 200015704 
(730) Innehaver: 
 Studia AS, Villaveien 10, 5007 BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 219846 
(210) Søknadsnr.: 200211469 
(730) Innehaver: 
 Studia AS, Villaveien 10, 5007 BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 235387 
(210) Søknadsnr.: 200603511 
(730) Innehaver: 
 Halwani Brothers Co, P O Box 690, SA-21421 JEDDAH, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 235469 
(210) Søknadsnr.: 200603522 
(730) Innehaver: 
 Halwani Brothers Co, P O Box 690, SA-21421 JEDDAH, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 235470 
(210) Søknadsnr.: 200603520 
(730) Innehaver: 
 Halwani Brothers Co, P O Box 690, SA-21421 JEDDAH, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 235471 
(210) Søknadsnr.: 200603527 
(730) Innehaver: 
 Halwani Brothers Co, P O Box 690, SA-21421 JEDDAH, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 235475 
(210) Søknadsnr.: 200603521 
(730) Innehaver: 
 Halwani Brothers Co, P O Box 690, SA-21421 JEDDAH, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 235489 
(210) Søknadsnr.: 200603530 
(730) Innehaver: 
 Halwani Brothers Co, P O Box 690, SA-21421 JEDDAH, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 235601 
(210) Søknadsnr.: 200505408 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, DE-70546 STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 235947 
(210) Søknadsnr.: 200604941 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, DE-70546 STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 236621 
(210) Søknadsnr.: 200312097 
(730) Innehaver: 
 Parfymelle AS, Vollsveien 13 E, 1366 LYSAKER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 236728 
(210) Søknadsnr.: 200605665 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, DE-70546 STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
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(111) Reg.nr.: 236766 
(210) Søknadsnr.: 200607945 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, DE-70546 STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 241328 
(210) Søknadsnr.: 200704260 
(730) Innehaver: 
 Parfymelle AS, Vollsveien 13 E, 1366 LYSAKER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244364 
(210) Søknadsnr.: 200715046 
(730) Innehaver: 
 Royal Canin SAS, 650, avenue de la Petite Camargue, 

FR-30470 AIMARGUES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 266417 
(210) Søknadsnr.: 201202869 
(730) Innehaver: 
 Ella's Kitchen (IP) Ltd, c/o 2020 Chartered Accountants, 1 

St. Andrew's Hill, GB-EC4V5BY LONODN, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267714 
(210) Søknadsnr.: 201200886 
(730) Innehaver: 
 Slettvoll Møbler AS, Skaffarvegen 105, 6200 STRANDA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281334 
(210) Søknadsnr.: 201500946 
(730) Innehaver: 
 TISE AS, Minister Ditleffsvei 14, 0862 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285823 
(210) Søknadsnr.: 201512552 
(730) Innehaver: 
 Grønt Fokus AS, Mjåvannsveien 54, 4628 

KRISTIANSAND S, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285855 
(210) Søknadsnr.: 201513628 
(730) Innehaver: 
 INVESTER I DEG SELV SØSSA DEGERUD, 

Geminivegen 1B, 2165 HVAM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 

0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286907 
(210) Søknadsnr.: 201515750 
(730) Innehaver: 
 Slettvoll Møbler AS, Skaffarvegen 105, 6200 STRANDA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286908 
(210) Søknadsnr.: 201515749 
(730) Innehaver: 
 Slettvoll Møbler AS, Skaffarvegen 105, 6200 STRANDA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286909 
(210) Søknadsnr.: 201515748 
(730) Innehaver: 
 Slettvoll Møbler AS, Skaffarvegen 105, 6200 STRANDA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289913 
(210) Søknadsnr.: 201608555 
(730) Innehaver: 
 DSJ Media AB, Strandvägen 1 1TR, SE-11451 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.24 
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(111) Reg.nr.: 44386 
(210) Søknadsnr.: 54450 
(730) Innehaver: 
 Necchi Italia S.r.l., Via Cancelliera 60, IT-00040 ARICCIA 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 71060 
(210) Søknadsnr.: 90410 
(730) Innehaver: 
 BYK Additives Ltd, Moorfield Road, GB-WA83AA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 71976 
(210) Søknadsnr.: 91675 
(730) Innehaver: 
 AAMP Global Ltd, 25b Woolmer Way, GB-GU359Qe 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 82236 
(210) Søknadsnr.: 105100 
(730) Innehaver: 
 Avantor Performance Materials, LLC, 3477 Corporate 

Parkway, Suite 200, US- CENTER VALLEY, 
PENNSYLVANIA, USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 97731 
(210) Søknadsnr.: 19761584 
(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Chemicals B.V., Velperweg 76, NL-6824BM 

ARNHEM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 97877 
(210) Søknadsnr.: 19761583 
(730) Innehaver: 
 SA Akzo Nobel Chemicals NV, Mons, NL-, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 97934 
(210) Søknadsnr.: 19761580 
(730) Innehaver: 
 SA Akzo Nobel Chemicals NV, Mons, NL-, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 97980 
(210) Søknadsnr.: 19761849 
(730) Innehaver: 
 Ki-Panel AB, Box 15005, SE-75015 UPPSALA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.12.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 98229 
(210) Søknadsnr.: 120864 
(730) Innehaver: 
 NCH Corp, US-TX IRVING, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 98927 
(210) Søknadsnr.: 122657 
(730) Innehaver: 
 Schweppes International Limited, 7 Albemarle Street, GB-

W1S4HQ LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2016.11.30 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1285727 
(151) Reg.dato.: 2015.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.09 

(210) Søknadsnr.: 201601342 
(220) Inndato: 2016.02.04 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.07.03, CH, 678206 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MCM Holding AG, Bahnhofplatz, 6300 ZUG, Sveits 
(CH) 

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

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

  Klasse 9   Sunglasses; straps for sunglasses; cases for 
spectacles; spectacle frames; special cases for mobile 
telephones, smartphones, tablet computers, notebook 
computers, MP3 players, cameras, (audio-video) 
compact discs, global positioning systems; 
headphones; ear buds; speakers; optical readers; 
optical glass; reading spectacles; goggles for sports; 
safety goggles; swimming goggles; goggles for 
motorcyclists; ski goggles; eye-wear clip ons. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes, namely, purses, 
wallets, bags for cosmetic products and make-up, bank 
bags, wallets with compartments for identity cards and 
different currencies, washable bags, key cases, boxes 
for packaging and carrying goods, boxes for travel 
purposes, hat boxes for travel, trunks and suitcases; 
suitcases (carrying cases); backpacks, shopper bags, 
travel cases, handbags, briefcases, school bags, 
satchels, sports bags; vanity cases, not fitted; animal 
skins; bags; trunks and suitcases; cases (carrying 
cases); backpacks; sports bags; vanity cases, not 
fitted; golf umbrellas; leather goods, leather imitation, 
plastic and textile, namely, purses, wallets, bags for 
toiletries and make-up, bank bags, wallets with card, 
identity and coin compartments, washable bags, key 
cases; umbrellas; parasols and walking sticks; artificial 
fur (animal skins); dog collars and leashes. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; neckties; scarves; 
mufflers (clothing); waist belts [clothing]; gloves 
(clothing). 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

126920 2026.11.13 
  

 
127019 2026.11.20 
  

 
127265 2026.12.05 
  

 
127266 2026.12.05 
  

 
127371 2026.12.11 
  

 
127451 2026.12.18 
  

 
127455 2026.12.18 
  

 
127636 2027.01.22 
  

 
127750 2027.01.29 
  

 
127751 2027.01.29 
  

 
127752 2027.01.29 
  

 
127753 2027.01.29 
  

 
127769 2027.01.29 
  

 
128622 2027.04.30 
  

 
129968 2027.09.10 
  

 
130208 2027.10.08 
  

 
130585 2027.10.07 
  

 
130791 2027.11.05 
  

 
174357 2026.06.20 
  

 
176894 2026.09.19 
  

 
178226 2026.11.28 
  

 
178304 2026.11.28 
  

 
178321 2026.11.28 
  

 
178333 2026.11.28 
  

 
178407 2026.12.05 

178438 2026.12.05 
  

 
178456 2026.12.05 
  

 
178641 2026.12.12 
  

 
178726 2026.12.19 
  

 
178939 2027.01.09 
  

 
179002 2027.01.09 
  

 
179074 2027.01.09 
  

 
179180 2027.01.16 
  

 
179380 2027.01.30 
  

 
179555 2027.01.30 
  

 
179893 2027.02.13 
  

 
180049 2027.02.20 
  

 
180125 2027.02.27 
  

 
180262 2027.02.27 
  

 
180264 2027.02.27 
  

 
180265 2027.02.27 
  

 
180268 2027.02.27 
  

 
180271 2027.02.27 
  

 
180272 2027.02.27 
  

 
180273 2027.02.27 
  

 
180274 2027.02.27 
  

 
180275 2027.02.27 
  

 
180467 2027.03.13 
  

 
180665 2027.03.20 
  

 
180897 2027.03.26 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

180923 2027.03.26 
  

 
181072 2027.04.03 
  

 
181113 2027.04.10 
  

 
181981 2027.05.15 
  

 
183912 2027.07.31 
  

 
184350 2027.08.21 
  

 
184577 2027.08.28 
  

 
184769 2027.08.28 
  

 
185886 2027.10.16 
  

 
235746 2026.10.20 
  

 
236059 2026.11.02 
  

 
236463 2026.11.23 
  

 
236503 2026.11.27 
  

 
236505 2026.11.27 
  

 
236511 2026.11.27 
  

 
236512 2026.11.27 
  

 
236600 2026.11.30 
  

 
236601 2026.11.30 
  

 
236656 2026.12.04 
  

 
236707 2026.12.05 
  

 
236718 2026.12.06 
  

 
236760 2026.12.07 
  

 
236988 2026.12.21 
  

 
236989 2026.12.21 
  

 
237010 2026.12.27 
  

 
237148 2027.01.08 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

237193 2027.01.09 
  

 
237233 2027.01.11 
  

 
237380 2027.01.19 
  

 
237381 2027.01.19 
  

 
237412 2027.01.22 
  

 
237414 2027.01.22 
  

 
237452 2027.01.24 
  

 
237490 2027.01.26 
  

 
237500 2027.01.26 
  

 
237613 2027.02.02 
  

 
237647 2027.02.06 
  

 
237771 2027.02.09 
  

 
237978 2027.02.21 
  

 
237994 2027.02.22 
  

 
238106 2027.02.27 
  

 
238250 2027.03.07 
  

 
238425 2027.03.20 
  

 
239288 2027.05.22 
  

 
239294 2027.05.22 
  

 
239351 2027.05.24 
  

 
239578 2027.06.07 
  

 
240882 2027.09.19 
  

 
242499 2027.11.19 
  

 
242531 2027.11.20 
  

 
242573 2027.11.21 
  

 
242574 2027.11.21 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

34955 2026.11.19 
  

 
48478 2026.06.11 
  

 
48997 2026.11.06 
  

 
70874 2027.01.06 
  

 
70896 2027.01.06 
  

 
71133 2027.01.26 
  

 
71458 2027.02.23 
  

 
97111 2026.08.26 
  

 
97752 2026.12.09 
  

 
98084 2027.01.20 
  

 
98125 2027.01.27 
  

 
98275 2027.01.06 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0426287 2026.11.12 
  

 
0426734 2026.11.12 
  

 
0507508 2026.11.17 
  

 
0507526 2026.10.15 
  

 
0663352 2026.11.11 
  

 
0664168 2026.11.19 
  

 
0665148 2026.11.14 
  

 
0665240 2026.11.15 
  

 
0665299 2026.11.12 
  

 
0666170 2026.11.11 
  

 
0666809 2026.11.11 
  

 
0667013 2026.11.13 
  

 
0667348 2026.11.14 
  

 
0668402 2026.11.14 
  

 
0668618 2026.11.11 
  

 
0668634 2026.11.11 
  

 
0668843 2026.09.12 
  

 
0668846 2026.11.16 
  

 
0671351 2026.11.12 
  

 
0671723 2026.11.20 
  

 
0896122 2026.07.08 
 
 

 

0896499 2026.08.09 
  

 
0900567 2026.09.18 
  

 
0900660 2026.09.18 
  

 
0900676 2026.09.18 
  

 
0901582 2026.09.04 
  

 
0901583 2026.09.04 
  

 
0901959 2026.10.11 
  

 
0903160 2026.11.02 
  

 
0903715 2026.11.13 
  

 
0904348 2026.06.30 
  

 
0904772 2026.09.18 
  

 
0904773 2026.09.18 
  

 
0904780 2026.10.11 
  

 
0904782 2026.10.11 
  

 
0904997 2026.09.18 
  

 
0905189 2026.11.15 
  

 
0905209 2026.11.02 
  

 
0905457 2026.11.02 
  

 
0905543 2026.10.24 
  

 
0905771 2026.11.06 
  

 
0905812 2026.09.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0905892 2026.10.20 
  

 
0905909 2026.11.01 
  

 
0905927 2026.11.07 
  

 
0905928 2026.10.11 
  

 
0906129 2026.11.08 
  

 
0906130 2026.11.10 
  

 
0906151 2026.11.10 
  

 
0906157 2026.11.10 
  

 
0906300 2026.10.24 
  

 
0906313 2026.10.08 
  

 
0906437 2026.11.17 
  

 
0906492 2026.11.02 
  

 
0906546 2026.11.14 
  

 
0906835 2026.11.10 
  

 
0906858 2026.11.14 
  

 
0906862 2026.11.14 
  

 
0906884 2026.11.10 
  

 
0907046 2026.10.11 
  

 
0907059 2026.11.15 
  

 
0907081 2026.11.16 
  

 
0907215 2026.11.13 
  

 
0907294 2026.11.13 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0907376 2026.11.15 
  

 
0907486 2026.10.20 
  

 
0907488 2026.10.20 
  

 
0907532 2026.11.15 
  

 
0907549 2026.11.15 
  

 
0907598 2026.11.09 
  

 
0907737 2026.10.16 
  

 
0907756 2026.11.14 
  

 
0907786 2026.11.17 
  

 
0907893 2026.11.10 
  

 
0908079 2026.11.09 
  

 
0908104 2026.11.16 
  

 
0908141 2026.11.17 
  

 
0908216 2026.11.16 
  

 
0908245 2026.10.06 
  

 
0908258 2026.10.01 
  

 
0908343 2026.10.20 
  

 
0908352 2026.11.15 
  

 
0908375 2026.09.29 
  

 
0908534 2026.11.13 
  

 
0908535 2026.11.13 
  

 
0908714 2026.10.16 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0908784 2026.11.15 
  

 
0909153 2026.10.24 
  

 
0909305 2026.06.06 
  

 
0909670 2026.11.06 
  

 
0909843A 2026.11.17 
  

 
0909846 2026.04.20 
  

 
0910488 2026.04.26 
  

 
0910857 2026.11.10 
  

 
0911281 2026.10.20 
  

 
0911433 2026.11.15 
  

 
0912131 2026.11.14 
  

 
0912199 2026.09.22 
  

 
0912263 2026.11.01 
  

 
0912300 2026.11.13 
  

 
0912367 2026.11.15 
  

 
0912384 2026.11.13 
  

 
0912568 2026.11.14 
  

 
0912576 2026.10.25 
  

 
0912619 2026.09.11 
  

 
0912755 2026.11.07 
  

 
0913026 2026.11.13 
  

 
0913440 2026.09.01 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0913616A 2026.10.10 
  

 
0913719 2026.11.13 
  

 
0913869 2026.11.07 
  

 
0915488 2026.10.11 
  

 
0915505 2026.11.11 
  

 
0915667 2026.11.09 
  

 
0915781 2026.11.14 
  

 
0915847 2026.09.04 
  

 
0918426 2026.10.02 
  

 
0919150 2026.11.15 
  

 
0919384 2026.11.17 
  

 
0919542 2026.11.15 
  

 
0919968 2026.10.20 
  

 
0919975 2026.10.20 
  

 
0920714 2026.11.13 
  

 
0920715 2026.11.13 
  

 
0920992 2026.10.30 
  

 
0923903 2026.10.23 
  

 
0924899 2026.11.16 
  

 
0926250 2026.11.15 
  

 
0929043 2026.11.15 
  

 
0929176 2026.11.15 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0929917 2026.11.10 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0655249 2016.04.30 
  

 
0655331 2016.05.02 
  

 
0655943 2016.05.02 
  

 
0656302 2016.05.01 
  

 
0657908 2016.04.30 
  

 
0884929 2016.05.19 
  

 
0884973 2016.05.02 
  

 
0884978 2016.05.02 
  

 
0884980 2016.05.03 
  

 
0885034 2016.05.02 
  

 
0885296 2016.04.30 
  

 
0885297 2016.04.30 
  

 
0885492 2016.05.03 
  

 
0885778 2016.05.04 
  

 
0885802 2016.05.18 
  

 
0886319 2016.05.03 
  

 
0886558 2016.05.01 
  

 
0886945 2016.05.01 
  

 
0886946 2016.05.01 
  

 
0887145 2016.05.02 
  

 
0887216 2016.05.02 
  

 
0887942 2016.05.03 
  

 
0888286 2016.05.02 
  

 
0888295 2016.04.29 
  

 
0888296 2016.04.29 

0888446 2016.05.01 
  

 
0888484 2016.05.01 
  

 
0888531 2016.05.03 
  

 
0888807 2016.05.03 
  

 
0888825 2016.05.03 
  

 
0888844 2016.05.01 
  

 
0888952 2016.05.03 
  

 
0889100 2016.05.05 
  

 
0889461 2016.05.04 
  

 
0889478 2016.05.13 
  

 
0889495 2016.05.03 
  

 
0889598 2016.05.05 
  

 
0889718 2016.05.17 
  

 
0889764 2016.05.05 
  

 
0889778 2016.05.05 
  

 
0889779 2016.05.05 
  

 
0889886 2016.05.02 
  

 
0890100 2016.05.16 
  

 
0890218 2016.05.02 
  

 
0890453 2016.05.04 
  

 
0890510 2016.05.18 
  

 
0890586 2016.05.02 
  

 
0890720 2016.05.02 
  

 
0890892 2016.05.19 
  

 
0890958 2016.05.05 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0890974 2016.05.05 
  

 
0891411 2016.05.04 
  

 
0891514 2016.05.04 
  

 
0891595 2016.04.29 
  

 
0891604 2016.05.04 
  

 
0891709 2016.05.05 
  

 
0892266 2016.05.16 
  

 
0892382 2016.05.16 
  

 
0892458 2016.05.05 
  

 
0892578 2016.05.05 
  

 
0892964 2016.05.16 
  

 
0893020 2016.05.03 
  

 
0893181 2016.05.16 
  

 
0893189 2016.05.16 
  

 
0893195 2016.05.16 
  

 
0893196 2016.05.16 
  

 
0893221 2016.05.05 
  

 
0893369 2016.05.05 
  

 
0893746 2016.05.05 
  

 
0893882 2016.05.03 
  

 
0894376 2016.05.04 
  

 
0894486 2016.05.04 
  

 
0894648 2016.05.04 
  

 
0894653 2016.05.01 
  

 
0894654 2016.05.01 
  

 
0894655 2016.05.01 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0895629 2016.05.05 
  

 
0896164 2016.05.03 
  

 
0896191 2016.05.04 
  

 
0896450 2016.05.04 
  

 
0896451 2016.05.04 
  

 
0896841 2016.05.04 
  

 
0896858 2016.04.30 
  

 
0896920 2016.05.04 
  

 
0896921 2016.05.04 
  

 
0896939 2016.05.03 
  

 
0897179 2016.05.05 
  

 
0897189 2016.05.02 
  

 
0897290 2016.05.03 
  

 
0897928 2016.05.17 
  

 
0897963 2016.05.17 
  

 
0898143 2016.05.05 
  

 
0898548 2016.05.17 
  

 
0899088 2016.05.05 
  

 
0899130 2016.05.05 
  

 
0899865 2016.05.03 
  

 
0899887 2016.05.03 
  

 
0902573 2016.05.03 
  

 
0902721 2016.05.05 
  

 
0902965 2016.04.30 
  

 
0904699 2016.05.03 
  

 
0905069 2016.05.04 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0906671 2016.05.04 
  

 
0907327 2016.05.02 
  

 
0908609 2016.05.04 
  

 
0908801 2016.05.05 
  

 
0909232 2016.05.04 
  

 
0909242A 2016.05.04 
  

 
0909699 2016.05.02 
  

 
0910134 2016.05.02 
  

 
0910496 2016.05.02 
  

 
0910948 2016.05.02 
  

 
0911198 2016.05.18 
  

 
0912041 2016.05.03 
  

 
0912666 2016.05.05 
  

 
0912667 2016.05.05 
  

 
0913072 2016.05.16 
  

 
0920374 2016.05.19 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

0601811D 2016.04.06 
  

 
0773091 2016.08.24 
  

 
1039328 2015.12.22 (Bakgrunn for slettelsen er en 

overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 1039328A) 

  
 

1069136 2015.12.22 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 1069136A) 

  
 

1175008 2016.07.11 (Bakgrunn for slettelsen er en 
overdragelse av samtlige varer til internasjonal 
registrering nr. 1175008B) 

  
 

1211239 2016.09.13 
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