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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571)  Beskrivelse av merket 
(591)  Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791)  Lisenshaver 
(793)  Lisensinformasjon 
(891)  Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 290831 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201610294 
(220) Inndato: 2016.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Scanmar AS, Postboks 44, 3167 ÅSGÅRDSTRAND, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 40   Produksjon av måle-, kontroll- og 
navigasjonsinstrumenter. 

  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: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290832 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201610296 
(220) Inndato: 2016.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SOULDOCK AS, Kviteseidgata 18, 3850 KVITESEID, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Computer software; datasoftware for bruk som API 

(application programming interface);  
programmeringsgrensesnitt (API)-programvare for 
sending, mottak, tilgang, visning, opplasting, 
nedlasting, deling, integrering, koding, dekoding, 
fremvisning, formatering, organisering, lagring, bufring, 
overføring og streaming av data, tekst, digitale medier, 
bilder, musikk, lyd, video, filmer og animasjoner; 
dataprogramvare for elektronisk post, meldingstjeneste, 
chat og sosialt nettverk; dataprogramvare for å 
muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, posting, 
visning, tagging, blogging, streaming, lenking, deling 
eller tilveiebringelse på annen måte av elektroniske 
medier eller informasjon via data- og 
kommunikasjonsnettverk; programvare for overføring 
av bestillinger og for sending og mottak av elektroniske 
meldinger via internett; programvare for samling, 
redigering, organisering, omforming, overføring, lagring 
og deling av data og informasjon; computer søkemotor 
software. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; markedsførings-, 

reklame- og salgsfremmende tjenester; markedsføring 
av andres varer og tjenester via data- og 
kommunikasjonsnettverk; salgstjenester, nemlig å sette 
selgere i forbindelse med kjøpere via et nettsted; 
affiliate marketing (affiliate markedsføring); 
salgstjenester, nemlig salg av egne og tredjeparters 
applikasjoner og computersoftware; administrasjon av 
dataarkiver; innsamling og systematisering av 
informasjon for bruk i databaser. 

  Klasse 36   Finansielle tjenester; finansielle valutatjenester, 
nemlig tilveiebringe en virtuell valuta for bruk av 
medlemmer av et online samfunn via computer og 
kommunikasjonsnettverk; tjenester forbundet med 
gjennomføring av finansielle transaksjoner, inkludert 
transaksjoner via computer- og 
kommunikasjonsnettverk; elektronisk gjennomføring og 
overføring av betalings data for brukere av computer- 
og kommunikasjonsnettverk.  

  Klasse 38   Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; elektroniske 
oppslagstavler; elektroniske meldingstjenester; e-
posttjenester; tilveiebringe online fora og samtalerom 
(chat rooms); tilveiebringelse og drifting av sosiale 
nettverk online; tilveiebringe brukertilgang til globale, 
regionale eller lokale datanettverk; utleie av tilgangstid 
til databaser; tilveiebringe tilgang til databaser; 
tilveiebringe og formidle digitalt innhold over data- eller 
andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe et 
nettsted omfattende teknologi som setter onlinebrukere 
i stand til å opprette personlige profiler inneholdende 
sosial nettverksinformasjon og overføring og deling av 
denne informasjonen. 

  Klasse 42   Software as a Service (SaaS) for tilgang, overvåking, 
sporing, søking, lagring og deling av informasjon om 
saker av generell interesse; Software as a Service 
(SaaS) for personlig informasjon, og for å åpne, lese og 
søke i online databaser, lyd og multimediainnhold, 
programvare, markedsplasser for programvare; 
Software as a Service (SaaS) som gjør det mulig at lyd-
og multimediefiler lastes ned til og gis tilgang til på en 
datamaskin eller en annen bærbar enhet; Software as 
a Service (SaaS) for mobile enheter som lar brukeren 
søke etter innhold for informasjon, kontakter og 
programvare; Software as a Service (SaaS) for å lage 
indekser av informasjon, indekser av nettsider og 
indekser for andre informasjonsressurser; tilveiebringe 
en plattform på Internett eller andre globale 
kommunikasjonsnettverk der brukere kan få tilgang til 
applikasjoner og computerprogram relatert til design, 
3D-moddelering, simulering, grafisk design, foto- og 
videoredigering;  tilveiebringe en plattform (PaaS, 
Platform as a Service) på Internett eller andre globale 
kommunikasjonsnettverk der brukere kan dele, søke, 
integrere, vise og overføre elektroniske medier relatert 
til brukerens personlige interesse eller utdanning; ASP 
(Application Service Provider) med programvare for å 
muliggjøre eller tillate opplasting, nedlasting, streaming, 
posting, visning, blogging, lenking, omforming, deling 
eller tilveiebringelse på annen måte av elektroniske 
medier eller informasjon over kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av en online nettverkstjeneste som gjør 
det mulig for brukere å overføre personlige 
identitetsdata til og dele personlige identitetsdata med 
og blant mangfoldige online fasiliteter; tilveiebringelse 
av online fasiliteter inneholdende teknologi som gjør 
det mulig for online brukere å opprette personlige 
profiler inneholdende sosial, faglig og 
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forretningsmessig nettverkingsinformasjon og å 
overføre og dele slik informasjon blant mangfoldige 
online fasiliteter; tilveiebringelse av informasjon fra 
søkbare indekser og databaser med informasjon, 
inkludert tekst, elektroniske dokumenter, databaser, 
grafikk, fotografiske bilder og audiovisuell informasjon, 
på data og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner for sosial og faglig 
nettverksbygging og overføring av lyd, video, 
fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester i 
form av skreddersydde online sider inneholdende 
brukerdefinert eller spesifisert informasjon, personlige 
profiler, lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og 
data; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av 
søkemotorer for å hente data på globale data og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbar e-handelsprogramvare for å gjøre det mulig 
for brukere å utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner via et globalt data og 
kommunikasjonsnettverk; PAAS (plattform-som-en-
tjeneste)-tjenester inneholdende teknologi som gjør det 
mulig for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner å 
lage og administrere sine online tilstedeværelser og å 
kommunisere med online-brukere informasjon og 
meldinger vedrørende sine aktiviteter, produkter og 
tjenester og å engasjere seg i forretninger og sosial og 
faglig nettverksbygging; 

  Klasse 45   Personlige og sosiale tjenester for å dekke individuelle 
behov, herunder online personlighetstester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290833 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201602816 
(220) Inndato: 2016.02.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Marriott Worldwide Corporation, 10400 Fernwood 

Road, US-MD20817 BETHESDA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Franchisetjenester, nærmere bestemt 

forretningsdriftsbistand i forbindelse med å etablere og 
drive hoteller, restauranter, nattklubber, barer, spa, 
rekreasjons- og treningslokaler, butikker og 
appartementshus; forretningsdriftstjenester, nærmere 
bestemt forvaltning og drift av hoteller, restauranter, 
nattklubber, barer, spa, rekreasjons- og treningslokaler, 
butikker, appartementshus, boligblokker, 
konferansesentre og timeshare-ferieanlegg for 
tredjeparter; butikktjenester i form av salg av 
toalettartikler, magasiner og aviser, klær, suvenirer og 
matvarer; forretningsdriftskonsultasjon; organisering av 
lokaliteter til kontorbruk; netthandelstjenester; 
katalogtjenester for detaljhandelen; 
bedriftsforvaltningstjenester; planleggingstjenester for 

forretningsmøter; arrangering av kongress- og 
konferansefasiliteter for forretningsmøter; forvaltning, 
utleie og leasing av kontor- og butikklokaler; utstedelse 
av gavekort som kan innløses i varer eller tjenester; 
kundelojalitetstjenester; veldedige tjenester så som 
organisering og gjennomføring av 
frivillighetsprogrammer og samfunnsorienterte 
prosjekter; innkjøpstjenester. 

  Klasse 41   Arrangering av underholdnings-, sports- og 
kulturaktiviteter; arrangering av konferanser og 
organisering av utstillinger for kulturelle og 
pedagogiske formål; casinotjenester; spilltjenester; 
kabarettjenester; nattklubbtjenester; arrangering av 
billetter og reservasjoner for forestillinger og andre 
underholdningsarrangementer; helse- og sportsklubber 
så som å ordne med service, lokaler, utstyr for 
kondisjons- og fysikalsk trening; ordne med service, 
lokaler, utstyr innen tennis, svømmebasseng, 
fritidsaktiviteter, sykling, golf, vannsport, ridning, ski, 
strandtilgang og sosiale arrangementer; 
golfklubbtjenester, golfbanetjenester; 
bryllupsplanleggingstjenester; tjenester i forbindelse 
med planlegging og styring av arrangementer. 

  Klasse 43   Hotelltjenester; restaurant-, catering-, bar- og 
loungetjenester; losjitjenester; organisering av 
allbruksrom for møter, konferanser og utstillinger; 
organisering av lokaler for banketter og spesielle 
anledninger; reservasjonstjenester i forbindelse med 
hotellopphold. 

  Klasse 44   Spatjenester, nemlig fremskaffelse av ansikts-, hud- 
og kroppsbehandlinger, manikyr- og fotpleietjenester, 
massasjetjenester, kroppsvoksings- og 
skjønnhetssalongtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290834 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201514745 
(220) Inndato: 2015.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Marriott Worldwide Corporation, 10400 Fernwood 

Road, US-MD20817 BETHESDA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Franchisetjenester, nærmere bestemt 

forretningsdriftsbistand i forbindelse med å etablere og 
drive hoteller, restauranter, nattklubber, barer, spa, 
rekreasjons- og treningslokaler, butikker og 
appartementshus; forretningsdriftstjenester, nærmere 
bestemt forvaltning og drift av hoteller, restauranter, 
nattklubber, barer, spa, rekreasjons- og treningslokaler, 
butikker, appartementshus, boligblokker, 
konferansesentre og timeshare-ferieanlegg for 
tredjeparter; butikktjenester i form av salg av 
toalettartikler, magasiner og aviser, klær, suvenirer og 
matvarer; forretningsdriftskonsultasjon; organisering av 
lokaliteter til kontorbruk; netthandelstjenester; 
katalogtjenester for detaljhandelen; 
bedriftsforvaltningstjenester; planleggingstjenester for 
forretningsmøter; arrangering av kongress- og 
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konferansefasiliteter for forretningsmøter; forvaltning, 
utleie og leasing av kontor- og butikklokaler; utstedelse 
av gavekort som kan innløses i varer eller tjenester; 
kundelojalitetstjenester; veldedige tjenester så som 
organisering og gjennomføring av 
frivillighetsprogrammer og samfunnsorienterte 
prosjekter; innkjøpstjenester. 

  Klasse 41   Arrangering av underholdnings-, sports- og 
kulturaktiviteter; arrangering av konferanser og 
organisering av utstillinger for kulturelle og 
pedagogiske formål; casinotjenester; spilltjenester; 
kabarettjenester; nattklubbtjenester; arrangering av 
billetter og reservasjoner for forestillinger og andre 
underholdningsarrangementer; helse- og sportsklubber 
så som å ordne med service, lokaler og utstyr for 
kondisjons- og fysikalsk trening; ordne med service, 
lokaler og utstyr innen tennis, svømmebasseng, 
fritidsaktiviteter, sykling, golf, vannsport, ridning, ski, 
strandtilgang og sosiale arrangementer; 
golfklubbtjenester, golfbanetjenester; 
bryllupsplanleggingstjenester; tjenester i forbindelse 
med planlegging og styring av arrangementer. 

  Klasse 43   Hotelltjenester; restaurant-, catering-, bar- og 
loungetjenester; losjitjenester; organisering av 
allbruksrom for møter, konferanser og utstillinger; 
organisering av lokaler for banketter og spesielle 
anledninger; reservasjonstjenester i forbindelse med 
hotellopphold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290835 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201514744 
(220) Inndato: 2015.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marriott Worldwide Corporation, 10400 Fernwood 
Road, US-MD20817 BETHESDA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Franchisetjenester, nærmere bestemt 
forretningsdriftsbistand i forbindelse med å etablere og 
drive hoteller, restauranter, nattklubber, barer, spa, 
rekreasjons- og treningslokaler, butikker og 
appartementshus; forretningsdriftstjenester, nærmere 
bestemt forvaltning og drift av hoteller, restauranter, 
nattklubber, barer, spa, rekreasjons- og treningslokaler, 
butikker, appartementshus, boligblokker, 
konferansesentre og timeshare-ferieanlegg for 
tredjeparter; butikktjenester i form av salg av 
toalettartikler, magasiner og aviser, klær, suvenirer og 
matvarer; forretningsdriftskonsultasjon; organisering av 
lokaliteter til kontorbruk; netthandelstjenester; 
katalogtjenester for detaljhandelen; 
bedriftsforvaltningstjenester; planleggingstjenester for 
forretningsmøter; arrangering av kongress- og 
konferansefasiliteter for forretningsmøter; forvaltning, 
utleie og leasing av kontor- og butikklokaler; utstedelse 
av gavekort som kan innløses i varer eller tjenester; 
kundelojalitetstjenester; veldedige tjenester så som 
organisering og gjennomføring av 
frivillighetsprogrammer og samfunnsorienterte 
prosjekter; innkjøpstjenester. 

  Klasse 41   Arrangering av underholdnings-, sports- og 
kulturaktiviteter; arrangering av konferanser og 
organisering av utstillinger for kulturelle og 
pedagogiske formål; casinotjenester; spilltjenester; 
kabarettjenester; nattklubbtjenester; arrangering av 
billetter og reservasjoner for forestillinger og andre 
underholdningsarrangementer; helse- og sportsklubber 

så som å ordne med service, lokaler og utstyr for 
kondisjons- og fysikalsk trening; ordne med service, 
lokaler og utstyr innen tennis, svømmebasseng, 
fritidsaktiviteter, sykling, golf, vannsport, ridning, ski, 
strandtilgang og sosiale arrangementer; 
golfklubbtjenester, golfbanetjenester; 
bryllupsplanleggingstjenester; tjenester i forbindelse 
med planlegging og styring av arrangementer. 

  Klasse 43   Hotelltjenester; restaurant-, catering-, bar- og 
loungetjenester; losjitjenester; organisering av 
allbruksrom for møter, konferanser og utstillinger; 
organisering av lokaler for banketter og spesielle 
anledninger; reservasjonstjenester i forbindelse med 
hotellopphold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290836 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201611013 
(220) Inndato: 2016.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Affinitas GmbH, Kohlfurter Strasse 41-43, DE-10999 

BERLIN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 38   Telekommunikasjon; tilveiebringe databasetilgang på 

internett for det formål å etablere, utvikle og 
vedlikeholde private kontaktnettverk; Internett-tjenester, 
nemlig å gi tilgang til informasjon på internett som 
medium, tilveiebringe tilgang til interaktivitets-moduler 
på Internett, nemlig portaler, plattformer, chatlines, 
chatrooms og forum; telekommunikasjonstjenester 
tilbudt via Internett-kafeer; tilveiebringe tilgang til 
databaser på datanettverk; elektronisk overføring av 
dokumenter og data på internett; ruting av lyd, bilder, 
grafikk eller data i nettverk; tale- og 
dataoverføringstjenester i forbindelse med 
telekommunikasjon, hovedsakelig multimedia-tjenester, 
nemlig telefontjenester, telefakstjenester, elektronisk 
post, kontaktsentre, elektronisk overføring av 
informasjon, slik som tekst og grafiske illustrasjoner for 
visning på skjermer, av bilder og informasjon for 
fjernskjermer («remote display»)og ekstern innstilling 
og feed-in av lyd- og videofiler til 
kommunikasjonsnettverk; innsamling og levering av 
nyheter på internett [nyhetsbyråer]; tilkobling Internett-
domener og e-postadresser i datanettverk; 
datakommunikasjon via radiooverføring, 
telekommunikasjon og satellitt; tilveiebringe tilgang til et 
globalt datanettverk for nedlasting av programvare, 
dataprogrammer og informasjon; e-post tjenester; 
tilveiebringe postkassetjenester; online 
leverandørtjenester, nemlig tilveiebringe tilgang til og 
elektronisk overføring av informasjon, tekster og 
tegninger og bilder av varer og tjenester; tilveiebringe 
tilgang til og elektronisk overføring av alle typer lyd og 
visuell informasjon og meldinger på internett; 
mobiltelefontjenester, inkludert overføring av tekst- og 
talemeldinger og tilveiebringe tilgang til nedlastbare 
videoer, spill, ringetoner, filer, programmer [logoer, 
skjermsparere] og musikk via internett.  

  Klasse 41   Underholdning; sportslige aktiviteter ; kulturelle 
aktiviteter; underholdningstjenester ; konsulenttjenester 
for deltakere på fritidsaktiviteter; arrangering av 
fritidstilbud på og utenfor internett; single-coaching, 
nemlig opplæring og kurs for single om tema assosiert 
med parforhold; tilveiebringe informasjon om 
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underholdning, musikk og utdanning via et globalt 
datanettverk; tilveiebringe ikke-nedlastbare ringetoner, 
videoer, spill og musikk via et trådløst nettverk for 
mobiltelefoner, i den grad det omfattes av klasse 41, 
produsere og presentere underholdningsprogrammer ; 
organisere og presentere kulturelle og sosiale 
arrangementer [underholdning], inkludert publisering av 
tekster [unntatt reklame tekster]; tilveiebringe 
informasjon om underholdningsevents/-arrangementer. 

  Klasse 45   Personlige og sosiale tjenester knyttet til individuelle 
behov, nemlig matchmaking og dating-tjenester; 
matchmaking , inkludert online og offline dating, 
formidlingstjenester for single og 
datingsformidlingstjenester, nemlig arrangere kontakter 
og parforhold, alle de forannevnte tjenestene tilbudt i 
særdeleshet via internett; relasjonsrådgivning, også i 
form av parforholdsanalyser og personlighetstester, 
inkludert via internett, ved å samle personlighetsprofiler 
og gjennom personlig veiledning av single med hensyn 
til disse problemene og rådgiving om tilrettelegging av 
private parforhold og ekteskap; arrangere fritidsmøter 
mellom fremmede; utforming av horoskoper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290837 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201514743 
(220) Inndato: 2015.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2025.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marriott Worldwide Corporation, 10400 Fernwood 
Road, US-MD20817 BETHESDA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Franchisetjenester, nærmere bestemt 
forretningsdriftsbistand i forbindelse med å etablere og 
drive hoteller, restauranter, nattklubber, barer, spa, 
rekreasjons- og treningslokaler, butikker og 
appartementshus; forretningsdriftstjenester, nærmere 
bestemt forvaltning og drift av hoteller, restauranter, 
nattklubber, barer, spa, rekreasjons- og treningslokaler, 
butikker, appartementshus, boligblokker, 
konferansesentre og timeshare-ferieanlegg for 
tredjeparter; butikktjenester i form av salg av 
toalettartikler, magasiner og aviser, klær, suvenirer og 
matvarer; forretningsdriftskonsultasjon; organisering av 
lokaliteter til kontorbruk; netthandelstjenester; 
katalogtjenester for detaljhandelen; 
bedriftsforvaltningstjenester; planleggingstjenester for 
forretningsmøter; arrangering av kongress- og 
konferansefasiliteter for forretningsmøter; forvaltning, 
utleie og leasing av kontor- og butikklokaler; utstedelse 
av gavekort som kan innløses i varer eller tjenester; 
kundelojalitetstjenester; veldedige tjenester så som 
organisering og gjennomføring av 
frivillighetsprogrammer og samfunnsorienterte 
prosjekter; innkjøpstjenester. 

  Klasse 41   Arrangering av underholdnings-, sports- og 
kulturaktiviteter; arrangering av konferanser og 
organisering av utstillinger for kulturelle og 
pedagogiske formål; casinotjenester; spilltjenester; 
kabarettjenester; nattklubbtjenester; arrangering av 
billetter og reservasjoner for forestillinger og andre 
underholdningsarrangementer; helse- og sportsklubber 
så som å ordne med service, lokaler og utstyr for 
kondisjons- og fysikalsk trening; ordne med service, 
lokaler og utstyr innen tennis, svømmebasseng, 
fritidsaktiviteter, sykling, golf, vannsport, ridning, ski, 
strandtilgang og sosiale arrangementer; 
golfklubbtjenester, golfbanetjenester; 

bryllupsplanleggingstjenester; tjenester i forbindelse 
med planlegging og styring av arrangementer. 

  Klasse 43   Hotelltjenester; restaurant-, catering-, bar- og 
loungetjenester; losjitjenester; organisering av 
allbruksrom for møter, konferanser og utstillinger; 
organisering av lokaler for banketter og spesielle 
anledninger; reservasjonstjenester i forbindelse med 
hotellopphold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290838 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201610962 
(220) Inndato: 2016.09.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOFTLAN PERFUMED 
FRESHNESS 

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

 Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US-
NY10022 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290839 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201606933 
(220) Inndato: 2016.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GIP Development Société à responsabilité, 2-4, rue dy 
Château d'Eau, LU-3364 LEUDELANGE, Luxembourg 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontortjenester; 
markedsføring; markedsføringskonsultasjoner; 
markedsstudier; produktmarkedsføring; 
markedsundersøkelser; markedsanalyser; 
markedsføringsstrategier; evaluering av markedsdata; 
markedsvurderinger; ledelsesbistand; konsultasjoner 
for forretnings- og bedriftsledelse; 
forretningsledelsesanalyse; forretningsplanlegging; 
forretningsevaluering; forretningsinformasjon; 
rådgivning for forretningsledelse; salgsledelse; 
bokføring; forretningsprosjektledelse; 
markedsføringstjenester; konsulent- og 
rådgivningstjenester for selskapsetablering; 
strukturering og administrasjon av butikker; evaluering 
av resultater i forhold til benchmark-referanse; 
bedriftsrapporter; organisering av begivenheter, 
utstillinger, messer og visninger for kommersielle, 
salgsfremmende og reklameformål; kjøp av varer og 
tjenester for andre bedrifter; forhandlinger og sluttføring 
av kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
kommersielle formidlingstjenester; mekling av 
handelsvirksomhet for tredjepart; tjenester for styring 
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av distribusjonsnettverk; konsultasjoner om forretninger 
knyttet til forsyningen av kvalitetsstyringssystemer; 
lagerstyringstjenester for andre; varelagerstyring for 
andre; datavarelagerstyring for andre; 
varebestillingstjenester; bestilling av varer for andre; 
kundeservice, nemlig markedsføringsråd, kompilering 
av informasjon i databaser, oppdatere og vedlikeholde 
data i databaser; kommersiell informasjon og råd til 
forbrukere [forbrukerrådgivning]; ledelse i kundeforhold; 
kompilering av informasjon i databaser; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser; administrasjon av 
data-arkiver; administrasjon av databaser; 
administrasjon av datafiler; innsamling og systematisk 
ordning av data i en sentral fil; salgsfremmende 
tjenester ved kjøps- eller salgstidspunkt, for andre; 
tjenester for bedriftsplanlegging. 

  Klasse 39   Emballering og lagring av varer; lager-
/forsendelsessporing; lagring; konsulenttjenester 
vedrørende lagring; leie av lagring; lagerstyring; 
logistikkstyring; distribusjon; levering; tilveiebringe 
informasjon relatert til distribusjon; tilveiebringe 
informasjon relatert til levering; fysisk oppbevaring av 
elektronisk lagrede data eller dokumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290840 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201606935 
(220) Inndato: 2016.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GIP Development Société à responsabilité limitée, 2-4, 

rue du Château d'Eau, LU-3364 LEUDELANGE, 
Luxembourg 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontortjenester; 
markedsføring; markedsføringskonsultasjoner; 
markedsstudier; produktmarkedsføring; 
markedsundersøkelser; markedsanalyser; 
markedsføringsstrategier; evaluering av markedsdata; 
markedsvurderinger; ledelsesbistand; konsultasjoner 
for forretnings- og bedriftsledelse; 
forretningsledelsesanalyse; forretningsplanlegging; 
forretningsevaluering; forretningsinformasjon; 
rådgivning for forretningsledelse; salgsledelse; 
bokføring; forretningsprosjektledelse; 
markedsføringstjenester; konsulent- og 
rådgivningstjenester for selskapsetablering; 
strukturering og administrasjon av butikker; evaluering 
av resultater i forhold til benchmark-referanse; 
bedriftsrapporter; organisering av begivenheter, 
utstillinger, messer og visninger for kommersielle, 
salgsfremmende og reklameformål; kjøp av varer og 
tjenester for andre bedrifter; forhandlinger og sluttføring 
av kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
kommersielle formidlingstjenester; mekling av 
handelsvirksomhet for tredjepart; tjenester for styring 
av distribusjonsnettverk; konsultasjoner om forretninger 
knyttet til forsyningen av kvalitetsstyringssystemer; 
lagerstyringstjenester for andre; varelagerstyring for 
andre; datavarelagerstyring for andre; 
varebestillingstjenester; bestilling av varer for andre; 
kundeservice, nemlig markedsføringsråd, kompilering 
av informasjon i databaser, oppdatere og vedlikeholde 

data i databaser; kommersiell informasjon og råd til 
forbrukere [forbrukerrådgivning]; ledelse i kundeforhold; 
kompilering av informasjon i databaser; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser; administrasjon av 
data-arkiver; administrasjon av databaser; 
administrasjon av datafiler; innsamling og systematisk 
ordning av data i en sentral fil; salgsfremmende 
tjenester ved kjøps- eller salgstidspunkt, for andre; 
tjenester for bedriftsplanlegging.  

  Klasse 39   Emballering og lagring av varer; lager-
/forsendelsessporing; lagring; konsulenttjenester 
vedrørende lagring; leie av lagring; lagerstyring; 
logistikkstyring; distribusjon; levering; tilveiebringe 
informasjon relatert til distribusjon; tilveiebringe 
informasjon relatert til levering; fysisk oppbevaring av 
elektronisk lagrede data eller dokumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290841 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201607631 
(220) Inndato: 2016.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

North By West Productions 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NORTH BY WEST PRODUCTIONS MAHMUTI, 
Storgata 34, 0182 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Innspillingsstudioer; komponeringstjenester; 

musikkproduksjon i form av låtskriving, innspilling, 
miksing og mastering. Utgivelse av lyd og musikk; 
produksjon av musikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290842 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201607503 
(220) Inndato: 2016.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GIP Development Société à responsabilité limitée, 2-4, 
rue du Château d'Eau, LU-3364 LEUDELANGE, 
Luxembourg 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og 
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; 
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske 
produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; 
polymers til industriell bruk; kjemiske 
absorpsjonsmidler; kjemiske sorbenter; kjemiske 
forlengere; kjemiske emulgatorer; kjemiske 
tilsetningsstoffer; kjemiske synergister; kjemisk gjødsel; 
rå kjemikalier; sucro kjemikalier; etsende kjemikalier; 
acetater; kjemikalier for bruk ved rensning; nikkel 
kjemikalier; klorerte kjemikalier; kjølemiddel kjemikalier; 
fluorescent kjemikalier; kolorimetriske kjemikalier; 
aktivatorer [kjemikalier]; kobber kjemikalier; cobalt 
kjemikalier; kjemikalier til bruk ved printing; 
lysfølsomme kjemikalier; buffere [kjemikalier]; 
kjemikalier for bruk ved utvinning; finkjemikalier; 
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kjemikalier for bruk ved landbruk; kjemikalier for bruk 
ved lodding.; kjemikalier for bruk ved litografi; 
kjemikalier for bruk ved sveising; kjemikalier for bruk 
ved industri; kjemiske midler for fotografering; kjemiske 
preparater for lodding; kjemikalier for bruk innen 
kromatografi; chemimekanisk (chemimechanical) 
masse; kjemiske forankrings forbindelser; olivin 
[kjemisk produkt]; kjemiske elementer [spaltbare], 
flytende belegg [kjemiske]; kjemiske midler for 
rengjøring av skorsteiner; kjemiske midler for herding; 
vandige kjemiske sammensetninger; slippmidler 
[kjemiske]; vanillin [industrielle kjemiske]; vanntettende 
preparater [kjemiske]; adsorberende kjemiske 
preparater; syrebeskyttende kjemiske 
sammensetninger; vannavstøtende midler [kjemiske]; 
kjemiske platingsløsninger; kjemiske tilsetningsstoffer 
for bensin; baser [kjemiske midler]; kjemiske produkter 
for kondensering; uorganiske kjemiske forbindelser; 
spinell [kjemiske produkter]; kjemisk festeforbindelser; 
salter [kjemiske produkter]; kjemiske midler for metal 
konservering; kjemisk naturgjødsel; kjemiske 
tilsetningsstoffer for bensin; kjemiskpapir for forsøk; 
kjemikalier for brannslukning; forbrenningsforsterkende 
kjemikalier(combustion enhancers); tenningsvæsker; 
kjemiske produkter for tilberedning av lær; kjemiske 
preparater for oppfriskning av tekstiler; kjemiske 
produkter for oppfriskning av farger for industriell bruk; 
midler for bleking av fett; gass- og dampdempende 
kjemikalier; avfallsbehandlingskjemikalier; 
jordberikelseskjemikalier; ionebyttere [kjemiske midler]; 
slippmidler [kjemikalier]; industrielle uorganiske 
kjemikalier; midler for bleking av olje; kjemiske midler 
for avglansning av glass; kjemiske midler for matting av 
emalje; kjemiske preparater for testing av vann; 
filmrengjøringsmidler [kjemikalier]; kjemikalier for 
platelaging; kjemiske impregneringsmidler for lær; 
kjemiske vedlikeholdsmidler for lær; kjemiske midler for 
bleking av voks; organiske blekemiddel kjemikalier; 
industrielle organiske kjemikalier; kjemikalier for 
fotografiske medier; kjemikalier for lysfølsomme 
materialer; cellulosederivater; flammeisolerende 
kjemikalier; brannhindrendekjemikalier; kjemikalier for 
ferdigbehandling av tekstiler; 
vannbehandlingskjemikalier; vannrensemidler; 
kjemikalier som hindrer brann; midler mot avglansning 
av vinduer; kjemiske produkter for impregnering av 
tekstiler; preparater for å gjøre tekstiler vanntette; 
duggfjerner [preparater]; bløtemidler for vann; kjemiske 
preparater for lodding; kjemiske midler for lufting av 
betong; produkter for spalting av oljer; rensemidler for 
oljer; frostvæske [kjemikalier]; vannrensemidler; 
kjemiske konserveringsmidler for næringsmidler; 
kjemiske midler for fjerning av kullavsetninger i 
motorer; kjemikalier for jordbehandling; midler for 
matting av glass; røykdempende kjemikalier; kjemiske 
preparater for radiatorrens; slipemasse; kjemiske 
stoffer, kjemiske materialer og kjemiske preparater og 
naturlige elementer; overflateaktive midler; kjemiske 
tilsetningsstoffer til lakk; kjemiske tilsetningsstoffer til 
fernisser; kjemiske preparater til avvanning; kunstige 
søtningsmidler [kjemiske produkter]; kjemiske 
preparater til tetting; kreosot for kjemisk bruk; belegg 
[kjemisk] for glass; flytende absorberende kjemiske 
produkter; kjemiske tilsetningsstoffer for mørtel; 
kjemiske preparater til lodding; sodasalter [kjemiske 
forbindelser]; natriumsalter [kjemiske produkter]; 
kjemiske gassrensingsvirkestoff; jod for kjemisk bruk; 
belegg [kjemiske] for linser; loddemaske [kjemiske 
preparater]; kjemiske tilsetningsstoffer for bruk i mat; 
ionebyttere [kjemiske midler]; kjemiske tilsetninger for 
insektsdrepende midler; kjemiske sammensetninger 
med resistens mot syrer; kjemiske tilsetningsstoffer for 
betong; kjemiske produkter for absorbering; kjemiske 
forsterkningsmidler for gummi; kjemiske 
tilsetningsstoffer til polymer; filtreringsmaterialer 
[kjemiske produkter]; gjæringsstoffer for kjemisk bruk; 
reagenser for kjemiske analyser; kjemiske produkter for 
å adsorbering; kjemiske tilsetningsstoffer for bensin; 
kjemiske forsterkningsmidler for papir; kjemiske 

tilsetningsstoffer for smørefett; kjemiske produkter for 
dimensjonering; kjemiske konserveringsmidler for 
ensilasje; kjemiske tilsetninger for soppdrepende 
midler; konserveringsmidler for metaller [kjemiske]; 
brom for kjemisk bruk; kjemiske 
vannbehandlingspreparater for akvarium; 
vulkaniseringsakseleratorer; kjemiske tilsetningsstoffer 
for olje; kjemiske tilsetningsstoffer for bensin; kjemiske 
tilsetningsstoffer for smøremidler; kjemiske 
tilsetningsstoffer for motorolje; kjemiske 
tilsetningsstoffer for drivstoff; kjemiske preparater for 
bearbeiding av lær; kjemikalier for etsing av emaljer; 
kjemikalier for bruk innen skogbruk; kjemikalier for 
behandling av brukte kjemikalier brukt i produksjon; 
kjemikalier for elektrostatisk bruk; kjemikalier for å 
hindre korrosjon; kjemikalier til reprografisk bruk; 
kjemikalier som brukes i vitenskap; kjemikalier til 
behandling av garn; kjemiske midler for lufting av 
betong; kjemikalier for bruk innen hagebruk; 
vannbehandlingskjemikalier for avløp; kjemikalier 
avledet fra petroleum; kjemikalier for bruk innen 
landbruk; anti-seize stoffer[kjemikalier]; bindende 
kjemikalier for betong; kjemikalier for vannbehandling; 
kjemikalier for fermentering av vin; kjemikalier for 
absorbering av oksygen; kjemiske midler til forhindring 
av sykdommer på vin; kjemiske preparater for lodding; 
kjemikalier for bruk ved lodding; reaktive stoffer 
[gettere]; kjemiske stoffer som brukes til fremstilling av 
halogenerte kjemiske derivater; kjemisk omdannet 
mineralgjødsel; melkefermenter for kjemisk bruk; 
kjemiske produkter for rensing av avløpsvann; kjemiske 
tilsetningsstoffer for behandling av kjøtt; kjemiske 
sammensetninger for å bevaring av steinarbeider; 
kjemiske blandinger for herding av sement; kjemiske 
sammensetninger for absorbering av hydrokarboner; 
kjemiske blandinger for impregnering av mur; kjemiske 
sammensetninger for maskering av betong; kjemiske 
stoffer for stabilisering av skum; kjemiske produkter for 
garving av huder og skinn; kjemiske preparater til 
herding overflater; kjemiske preparater for å beskytte 
tekstiler; kjemiske produkter for boreslam; kjemiske 
stoffer for generering av skum; kjemiske preparater til 
flekkfrastøtelse; kjemiske hemmere mot syreangrep; 
kjemiske reagenser for vitenskapelige formål; lavkalori-
søtstoffer [kunstige, kjemiske]; filtrerings medier 
[kjemiske] for vann; konserveringsmidler for dyrefor 
[kjemiske]; kjemiske sammensetninger for herding av 
betong; kjemiske sammensetninger for etterbehandling 
tekstiler; kjemiske blandinger for tetting av skifer; 
kjemiske preparater med antistatiske egenskaper; 
binitrat nitrat (bismuth nitrite) for kjemiske formål; 
binitrat av vismut for kjemisk bruk; kjemiske 
sammensetninger for vannbehandling; kjemiske 
lysgjøringsmidler for industriell bruk; kjemiske 
preparater til jordbehandling; formaldehyd for kjemisk 
bruk; kjemiske krydder [for mat produksjon]; midler for 
røkning av kjøtt; kjemisk spray for strekking av sko; 
kjemiske produkter for glasering av lær; kjemiske midler 
for fjerning av kullavsetninger i motorer; kjemikalier for 
bruk til xerografi; kjemikalier for bruk i polymeriseringer; 
kjemikalier for bruk til printing; kjemiske midler for 
fotografering; kjemikalier for bruk innen kromatografi; 
kjemikalier til bruk ved sveising; laboratoriekjemikalier 
til vitenskapelig bruk; kjemikalier til bruk i reprografi; 
indikatorer [kjemikalier] til vitenskapelig bruk; 
kjemikalier for bruk i produksjonsprosesser; 
overflateaktive midler; kjemiske midler for preparering 
av emaljer, unntatt farger; kjemiske produkter for 
tilberedelse av pigmenter; vinstenkrem for kjemisk 
bruk; kjemiske produkter for analyse i laboratorier, 
andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; 
bikarbonat av soda for kjemisk bruk; kjemiske 
produkter for tilberedelse av farger; kjemiske 
oppløsningsmidler for stivelse; kjemiske produkter for å 
hindre dannelse av flekker på stoff; kjemiske preparater 
for forhindring av meldugg; preparater for herding av 
sement [unntatt malinger]; bactericider for 
vinfabrikasjon; vanntette preparater for murverk [unntatt 
maling]; svovelpulver for kjemisk bruk; kjemiske 
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produkter for å lette legering av metaller; kjemikalier til 
bruk i produksjon av legemidler; kjemikalier til 
produksjon av polyuretan; kjemikalier til bruk i 
belegning av film; uorganiske kjemikalier til bruk i 
industri; kjemikalier til bruk i transferprinting; kjemikalier 
til bruk som fluorescerende substrater; kjemikalier til 
bruk i herbicide midler; vannrensemidler; kjemikalier for 
galvanisering; kjemikalier til bruk for fjerning av maling; 
kjemikalier til bruk ved fjerning av asbest; kjemiske 
preparater til binding av lim; kjemiske produkter for 
produksjon av kosmetikk; kjemiske preparater til 
fremstilling av industriell keramikk; kjemiske stoffer for 
forbedring av miljøet; kjemiske produkter for behandling 
av plantesykdommer; kjemiske sammensetninger og 
materialer for anvendelse i kosmetikk; kjemiske 
sammensetninger og materialer for bruk i forskning; 
kjemikalier som brukes i produksjon av elektroniske 
komponenter; kjemikalier til bruk i polyvinylklorid 
industrien; kjemikalier til behandling sensibilisert 
ueksponerte x-ray filmer; kjemikalier for anvendelse 
ved fremstilling av polyuretaner; blandinger av 
kjemikalier og mikroorganismer for sterilisering 
kompost; kjemiske preparater og materialer for film, 
foto og printing; kjemiske stoffer til bruk i produksjon av 
trykte kretskort; gjødsel og kjemikalier til bruk i jordbruk, 
hagebruk og skogbruk; kjemiske og organiske 
sammensetninger og stoffer for behandling av lær og 
tekstil; kjemiske og organiske sammensetninger for 
anvendelse ved fremstilling av mat og drikkevarer.  

  Klasse 35   Reklame; Bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; 
Kontorfunksjoner; detaljhandel og engrostjenester i 
forbindelse med kjemikalier som brukes i industri, 
vitenskap og fotografering, samt i jordbruk, hagebruk 
og skogbruk, ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast, husdyrgjødsel, slukkekomposisjoner, 
preparater for herding og lodding, kjemiske stoffer for 
konservering av næringsmidler, garvestoffer, lim som 
brukes i industrien, maling, lakk, konserveringsmidler 
mot rust og mot forringelse av tre, fargestoffer, 
beisemidler, rå naturlig harpiks, metaller i folie og 
pulverform for bruk i malerier, dekorering, trykking og 
kunst, Blekepreparater og andre stoffer for klesvask, 
rengjøring, polering, skure og slipepreparater, såper, 
Parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårprodukter, 
tannpleiemidler, Industrielle oljer og fett, smøremidler, 
støvdempende, komposisjoner for fukting og binding av 
støv, drivstoff, inkludert motorbensin, og lyskilder, lys 
og veker for belysning, farmasi-, medisin- og 
veterinærpreparater, hygieniske preparater for 
medisinske formål, Diettmat og substanser for 
medisinsk eller veterinærisk bruk, mat til babyer, 
kosttilskudd for mennesker og dyr, Murpuss, 
bandasjemateriale, materiale for tannfyllinger og 
tannavtrykk, Desinfeksjonsmidler, Midler for å ødelegge 
skadedyr, Soppmidler, ugressmidler, vanlige metaller 
og legeringer, bygningsmaterialer av metall, 
transportable bygninger av metall, materialer av metall 
for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og ledninger av 
vanlig metall, Jernvarer, småartikler av metall, varer av 
metall i form av aluminiumsfolie, pins, baller, bånd, 
fuglebad, bjeller, belter, bolter, låser, bokser, armbånd, 
braketter, byster, statuetter, pengeskrin, kraner, ringer, 
dørhammere, dørhåndtak, dørstoppere, øyebolter, 
fotskrapere, Brannvakt, lodde, hengsler, kroker, 
metallbånd, hesteskospiker, husnummer, nøkler, 
nøkkelringer, knotter, låser, byster, figurer, negler, 
hengelåser, pins, rør, plugger, stenger, fingerbøl, 
skruer, kraner, blikkbokser, verktøykasser, rør og 
slanger av metall, Safer, malm, maskiner og 
maskinverktøy, landbruksmaskiner, verktøy og utstyr, 
masseforflyttingsmaskiner, verktøy og utstyr, 
anleggsmaskiner, verktøy og utstyr, olje- og 
gassutvinningsmaskiner, verktøy og utstyr, 
gruvedriftmaskiner, verktøy og utstyr, hagearbeid og 
skogbruksmaskiner, redskaper og utstyr, pumper, 
kompressorer og vifter; roboter, maskiner og maskiner 
for behandling av materialer og for produksjon, Motorer 
og maskiner [unntatt for landkjøretøyer], 
Maskinkopling- og transmisjonskomponenter [unntatt 

for landkjøretøyer], jordbruksredskaper, andre enn 
hånddrevne., Rugemaskiner for egg, automatiske 
fordelingsautomater, Håndverktøy, håndbetjente og 
redskaper [hånd-opererte], Bestikk, Hugg- og 
stikkvåpen, barberhøvler, vitenskapelige, nautiske, 
oppmåling, fotografisk, kinematografisk, optisk, veiing, 
måling, signalering, kontroll [tilsyn], livreddende og 
undervisningsapparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter for leding, veksling, omforming, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, 
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd 
eller bilder, magnetiske databærere, innspillingsplater, 
CD-plater, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, 
Mekanismer for mynt -opererte apparater, 
Kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, bærbare 
datamaskiner, nettbrett, håndholdte elektroniske 
enheter, personlige digitale assistenter, digitale 
musikkspillere, mobiltelefon, smarttelefoner, digitale 
kameraer og digitale videokameraer, ebok-leser, 
trådløse kommunikasjonsenheter, programvare til PC, 
brannslokkingsapparat, kirurgiske apparater, 
legeapparater, tannlegeapparater og 
veterinærapparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, 
apparater til belysning, oppvarming, dampgenering, 
matlaging, kjøling, tørking , ventilasjon, vannforsyning 
og sanitære formål, Kjøretøy, Apparater for bevegelse 
på land, i luft eller vann, skytevåpen, ammunisjon og 
prosjektiler, sprengstoff, fyrverkeri, Edle metaller og 
legeringer, varer i edle metaller eller varer belagt med 
dette i form av amuletter, merker, perler, bokser, 
armbånd, byster, statuer, kjeder, charms, slipsnåler, 
cloisonné-smykker, mynter, mansjettknapper, 
øredobber, hatteornamenter, smykkeskrin, smykker, 
nøkkelringer, medaljonger, medaljer, halskjeder, ringer, 
klokkeremmer, pyntegjenstander, kunstverk, smykker, 
edelstener, Klokke og kronometriske instrumenter, 
Musikkinstrumenter, papir og papp, varer laget av papir 
og papp i form av kort, mapper, bokser, bokmerker, 
album, konvolutter, vesker, tegninger, bøker, buer, 
kalendere, karbonpapir, kataloger, Karaffelbrikker av 
papir., kaffefilter, overføringsbilder [dekalkomanibilder, 
dokumentfiler, dokumentholdere, skuffeinnlegg , 
mønstre, papir flagg, grafiske utskrifter, 
gratulasjonskort, kartotekkort, bok og- 
dokumentomslag, etiketter, lysende papir, magasiner, 
kart, ølmatter, papirservietter, nyhetsbrev, aviser, 
notatbøker, emballasje, pakkepapir, silkepapir, 
skriveblokker, brosjyrer, papirbånd, ark, bilder og 
fotopapir, trykksaker, rutetider, utklippsbøker, farget 
papir, transparent papir, samlekort, papirhåndklær, 
innpakningspapir, trykksaker, Bindingsmateriale, 
fotografier, skrivesaker, lim for husholdningsformål, 
materialer som brukes av kunstnere, Pensler, 
skrivemaskiner og kontorrekvisita [unntatt møbler], 
Instruksjons- og undervisningsmateriell [unntatt 
apparat], Plastmaterialer for emballasje, trykkerityper, 
Ubehandlet og semi-behandlet gummi, guttaperka , 
gummi, asbest, glimmer og erstatninger for alle disse 
materialer, plast i ekstrudert form for bruk i produksjon, 
pakking, stopping og isolerende materialer, fleksible 
rør, ikke av metall, lær og imitasjoner av lær, varer 
laget av lær og imitasjoner av lær i naturen av 
dyreskinn, huder, kofferter og bager, paraplyer og 
parasoller, spaserstokker, attachevesker, skulderreimer 
med skinn, Lærbesetning for møbler, slyngevesker, 
skinnbånd, kofferter, klesposer til reise, huder og skinn, 
bokser av lær for hjelmer, tursekk, hattebokser av lær, 
paraplytrekk, spaserstokker, reisevesker, vesker, 
reiseposer, clutch [vesker], skuldervesker, 
hverdagsvesker, fritidsvesker, skolevesker, 
skipssekker, strandvesker,  lommebøker, 
kredittkortholdere, bagasjevesker, bagger, 
sportsvesker, ryggsekker,  ransler, kofferter, bager for 
kosmetikk, dokumentmapper, notemapper, 
nøkkelbokser (lærvarer), rammer for paraplyer eller 
parasoller, pengepung [lærvare], reisevesker, kofferter 
(bagasje), bokser av lær eller skinn, dyreskinn, huder, 
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kofferter og bager, pisker og seletøy, møbler, speil, 
bilderammer, dyreskinn, huder, badebukser og bager, 
Paraplyer og parasoller , spaserstokker, sveper, 
seletøy, Byggematerialer materialer [ikke-metalliske], 
ikke-metalliske stive rør for bygging, Asfalt, bek og 
bitumen, ikke-metalliske transportable bygninger, 
monumenter, ikke av metall, møbler, speil, bilderammer 
, ubearbeidet eller semi-arbeidet bein, horn, elfenben, 
hvalben og perlemor, skjell, merskum, gul rav, 
produkter laget av bein, horn, elfenben, hvalben eller 
perlemor, skjell, merskum, gul rav i naturen av plater, 
kunst, skulpturer, bokser, byster,  klokkespill, 
dekorasjoner, pidestaller, notestoler, rør, håndholdte 
speil, bestikkhåndtak, bilderammer, rørlengder, 
tallerkener, tallerkener, flaskepropper, kunstverk;  
husholdning eller kjøkkenredskaper og beholdere, 
kammer og svamper, børster [unntatt pensler], 
materialer for å lage pensler, artikler for 
rengjøringsformål, stålull, ubearbeidde eller semi-
bearbeidet glass [unntatt glass som brukes i 
bygninger], glass, porselen og steingods , tau og 
strenger, Padding og materiale til emballering [unntak 
for materiale av papir, gummi eller plast], Rå 
fibertekstilmaterialer, telt, markiser, presenninger, nett, 
Seil, bager, Garn og tråder, for tekstil bruk, Tekstiler og 
erstatninger for tekstiler, Sengetepper, duker, klær, 
sko, hodeplagg, blonder og broderier, bånd og fletter, 
knapper, hekter og maljer, pins og nåler, Kunstige 
blomster, tepper, linoleum og annet materiale for å 
dekke eksisterende gulv, veggtepper [ikke-tekstil], spill 
og leker, gymnastikk- og sportsartikler, Pynt til juletrær, 
Kjøtt, fisk, fjærkre og spill, kjøttekstrakter, Hermetiserte, 
fryste, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og kunstig kaffe, 
ris, Tapioca og sago, mel og preparater laget av korn, 
brød, kaker og godterier, Spiseis, sukker, honning, 
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser 
[krydder], Krydder, Is, landbruk, hagebruk og 
skogbruksprodukter, levende dyr, friske frukter og 
grønnsaker, levende planter og blomster, 
næringsmidler for dyr, Malt, rå og ubehandlet korn og 
frø, øl, Mineral og karbonisert vann og andre alkoholfrie 
drikkevarer, fruktdrikk og fruktjuicer, sirup og andre 
preparater for lage drikker, Alkoholholdige drikker 
[unntatt øl], Tobakk, røykeartikler, fyrstikker; Reklame; 
reklamebyråtjenester; produksjon av reklamefilmer; 
reklameoppslag; utendørsreklame; design av 
reklamemateriell; layout-tjenester for reklameformål; 
markedsføring; modellering for reklame- eller 
salgsarbeid; on-line annonsering på datanettverk; 
betale per klikk-annonsering; publisering av 
reklametekster; reklamemateriellutleie; radioreklame; 
sagspromotering for andre; tekstskriving for 
reklameformål; søkemotoroptimalisering for 
salgsarbeid; sponsorsøk søk; telemarketing tjenester; 
TV-reklame; oppdatering av reklamemateriell; 
nettstedtrafikkoptimalisering; webindeksering for 
kommersielle eller reklameformål; skriving av 
reklametekster; PR; demonstrasjon av varer; 
presentasjon av varer på kommunikasjonsmedier, for 
detaljhandel formål; vindusutstilling; organisering av 
utstillinger for kommersielle eller reklameformål; 
organisering av messer for kommersielle eller 
reklameformål; organisering av moteshow for 
reklameformål; administrasjon av bonusprogram; 
administrasjon av forbrukerlojalitetsprogrammer; utleie 
av reklameplass; utleie av reklametid på 
kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplakater 
[reklametavler]; annonsering av postordreprodukter; 
postreklame; formidling av reklamemateriell; utdeling 
av vareprøver; administrativ behandling av 
innkjøpsordre; kommersiell informasjon og råd til 
forbrukerne -eksportbyråtjenester for import-eksport; 
forhandling og inngåelse av kommersielle 
transaksjoner for tredjeparter; formidling av 
avisabonnementer [for tredjemann].; tilveiebringelse av 
en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av 
varer og tjenester.; prissammenligningstjenester; 

anskaffelsestjenester for andre [kjøp av varer og 
tjenester til andre virksomheter]; tilveiebringelse av 
teletjenesterabbonnement for andre; utleie av 
salgsstands; utleie av auksjonsstands; utleie av 
salgsautomater; bistand ved forretningsledelse; 
bedriftsopplysninger; konsulentbistand i 
forretningssaker; forretningsledelse av hoteller; 
forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse av idrettsutøvere; forretningsledelse 
for freelance tjenesteleverandører; 
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; 
forretningsledelse av refusjonsprogrammer for andre; 
kommersiell eller industriell ledelsesbistand; 
fremskaffelse av kommersiell og forretnings 
kontaktinformasjon; kommersielle formidlingstjenester; 
outsourcing av adminstrative ledelsestjenester for 
bedrifter; outsourcingstjenester 
[virksomhetsassistanse]; omflyttingsjenester, nemlig 
omflytting av personale for bedrifter; 
telefonsvarertjenester etter utilgjengelige abonnenter; 
bokføring; regnskap; selskapsrevisjon; 
regnskapsanalyser; skatteforberedelser; 
skatteinnleveringstjenester; administrativ 
databehandling; sammenstilling av informasjon i 
datamaskiner og databaser; datastyrt filbehandling; søk 
i datafiler for andre; systematisering av informasjon i 
databaser; HR og rekrutteringstjenester; 
rekrutteringstjenester; konsultasjoner i 
personalspørsmål; personellrekruttering; psykologiske 
tester for valg av personell; skriving av CV for andre; 
avtaleplanleggingstjenester [kontorfunksjoner]; 
avtalepåminnelsesjenester [kontorfunksjoner]; 
reproduksjon av dokumenter; fakturering; 
lønnsforberedelse; fotokopiering; sekretærtjenester; 
stenografi; transkripsjon av kommunikasjon 
[kontorfunksjoner]; maskinskriving; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser; tekstbehandling; 
bedriftsledelse og rådgivning for forretningsledelse; 
konsulentvirksomhet knyttet til forretningsledelse; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; profesjonell 
forretningsrådgivning; leie av kontormaskiner og utstyr; 
leie av kopimaskiner; forretningsanalyse, forsknings- og 
informasjonstjenester; forretningsevaluering; 
Kommersielle undersøkelser; virksomhetsforskning; 
forretningsinformasjon; gi forretningsinformasjon via en 
nettside; byråtjenester for kommersiell informasjon; 
kostprisanalyse; økonomiske prognoser; 
klippingtjenester for nyheter; markedsundersøkelser; 
markedsundersøkelse; meningsmåling; innsamling og 
systematisering av bedriftsdata; utarbeidelse av 
statistikk. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design knyttet dertil; industriell analyse og 
forskningstjenester; design og utvikling av maskinvare 
og programvare; IT-tjenester; datasystemanalyse; 
datasystemutforming; overvåking av datasystemer ved 
fjerntilgang; outsourcingstjenester innen 
informasjonsteknologi; teknisk skriving; 
programvareutvikling, programmering og 
gjennomføring; dataprogrammering; 
dataprogramvaredesign; opprette og vedlikeholde 
nettsteder for andre; installasjon av dataprogrammer; 
vedlikehold av dataprogrammer; oppdatering av 
programvare; maskinvareutvikling; konsulent i design 
og utvikling av maskinvare; hosting-tjenester og 
programvare som en tjeneste og utleie av programvare; 
Nettskytjenester; utleie av dataprogrammer; elektronisk 
lagring av data; hosting av datarom [nettsider]; off-site 
backup; gi tilgang til søkemotorer på Internett; server-
hosting; programvare som en tjeneste [SaaS]; leie av 
webservere; leie av maskinvare og fasiliteter; 
datamaskin utleie; IT-rådgivning, rådgivende tjenester 
og informasjonstjenester; konsulenttjenester knyttet til 
dataprogrammer; konsulenttjenester knyttet til 
datasikkerhet; konsulenttjenester knyttet til 
informasjonsteknologi [IT]; tilby informasjon om 
datateknologi og programmering via en nettside; IT-
sikkerhet, vern og restaurering; 
datavirusbeskyttelsestjenester; gjenoppretting av 
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datamaskindata; dataduplisering og 
konverteringstjenester, data-kodingstjenester; 
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media; datakonvertering av 
dataprogrammer og data [ikke fysisk 
konverteringstjenester]; digitalisering av dokumenter 
[skanning]; duplisering av dataprogrammer; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester; kalibrering 
[måle]; kartografitjenester; konsulenttjenester knyttet til 
datateknologi; konstruksjonutkast; konsulenttjenester 
innen energisparing; kosmetisk forskning; 
energirevisjon; håndskriftsanalyse [graphology]; 
mekanisk forskning; kvalitetsevaluering av ull; forskning 
og utvikling av nye produkter for andre; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; teknisk 
forskning; tekniske prosjektstudier; teknologiske 
konsulenttjenester, konsulenttjenester  innen 
telekommunikasjonsteknologi; vannanalyse; 
medisinske og farmakologiske forskningstjenester; 
kliniske studier; ingeniørtjenester; ingeniørvirksomhet 
[teknisk ekspertise]; kartlegging og leting; analyse 
innen oljefeltetutnyttelse; geologiske undersøkelser; 
geologisk leting; geologisk forskning; landmåling; 
oljeprospektering; olje-feltundersøkelser; 
oljebrønntesting; oppmåling; undervannsleting; 
arkitektoniske tjenester og byplanleggingstjenester; 
arkitektoniske tjenester; arkitektonisk konsulent; Urban 
planlegging; naturfaglige tjenester; bakteriologisk 
forskning; biologisk forskning; kjemisk analyse; kjemisk 
forskning; kjemitjenester; fysikk [forskning]; 
Naturvitenskap tjenester; kunstig tåkeoppløsning; 
meteorologisk informasjon; forskning innen miljøvern; 
formidling av vitenskapelig informasjon, råd og 
rådgivning i forhold til klimakvoter; værvarsling; testing, 
godkjenning og kvalitetskontroll; tjenester innen 
autentisering av kunstverk; kvalitetskontroll; 
kvalitetsevaluering av stående tømmer; materialtesting; 
tekstiltesting; kjøretøytesting; designtjenester; 
utformingen av interiøret; interiørdesign; kjoledesign; 
grafisk design; industriell design; emballasjedesign; 
styling [industriell design]; web-design. 
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  Klasse 35   Reklame; Bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; 
Kontorfunksjoner; detaljhandel og engrostjenester i 
forbindelse med kjemikalier som brukes i industri, 
vitenskap og fotografering, samt i jordbruk, hagebruk 
og skogbruk, ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast, husdyrgjødsel, slukkekomposisjoner, 
preparater for herding og lodding, kjemiske stoffer for 
konservering av næringsmidler, garvestoffer, lim som 
brukes i industrien, maling, lakk, konserveringsmidler 
mot rust og mot forringelse av tre, fargestoffer, 
beisemidler, rå naturlig harpiks, metaller i folie og 
pulverform for bruk i malerier, dekorering, trykking og 
kunst, Blekepreparater og andre stoffer for klesvask, 
rengjøring, polering, skure og slipepreparater, såper, 
Parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårprodukter, 
tannpleiemidler, Industrielle oljer og fett, smøremidler, 

støvdempende, komposisjoner for fukting og binding av 
støv, drivstoff, inkludert motorbensin, og lyskilder, lys 
og veker for belysning, farmasi-, medisin- og 
veterinærpreparater, hygieniske preparater for 
medisinske formål, Diettmat og substanser for 
medisinsk eller veterinærisk bruk, mat til babyer, 
kosttilskudd for mennesker og dyr, Murpuss, 
bandasjemateriale, materiale for tannfyllinger og 
tannavtrykk, Desinfeksjonsmidler, Midler for å ødelegge 
skadedyr, Soppmidler, ugressmidler, vanlige metaller 
og legeringer, bygningsmaterialer av metall, 
transportable bygninger av metall, materialer av metall 
for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og ledninger av 
vanlig metall, Jernvarer, småartikler av metall, varer av 
metall i form av aluminiumsfolie, pins, baller, bånd, 
fuglebad, bjeller, belter, bolter, låser, bokser, armbånd, 
braketter, byster, statuetter, pengeskrin, kraner, ringer, 
dørhammere, dørhåndtak, dørstoppere, øyebolter, 
fotskrapere, Brannvakt, lodde, hengsler, kroker, 
metallbånd, hesteskospiker, husnummer, nøkler, 
nøkkelringer, knotter, låser, byster, figurer, negler, 
hengelåser, pins, rør, plugger, stenger, fingerbøl, 
skruer, kraner, blikkbokser, verktøykasser, rør og 
slanger av metall, Safer, malm, maskiner og 
maskinverktøy, landbruksmaskiner, verktøy og utstyr, 
masseforflyttingsmaskiner, verktøy og utstyr, 
anleggsmaskiner, verktøy og utstyr, olje- og 
gassutvinningsmaskiner, verktøy og utstyr, 
gruvedriftmaskiner, verktøy og utstyr, hagearbeid og 
skogbruksmaskiner, redskaper og utstyr, pumper, 
kompressorer og vifter; roboter, maskiner og maskiner 
for behandling av materialer og for produksjon, Motorer 
og maskiner [unntatt for landkjøretøyer], 
Maskinkopling- og transmisjonskomponenter [unntatt 
for landkjøretøyer], jordbruksredskaper, andre enn 
hånddrevne., Rugemaskiner for egg, automatiske 
fordelingsautomater, Håndverktøy, håndbetjente og 
redskaper [hånd-opererte], Bestikk, Hugg- og 
stikkvåpen, barberhøvler, vitenskapelige, nautiske, 
oppmåling, fotografisk, kinematografisk, optisk, veiing, 
måling, signalering, kontroll [tilsyn], livreddende og 
undervisningsapparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter for leding, veksling, omforming, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, 
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd 
eller bilder, magnetiske databærere, innspillingsplater, 
CD-plater, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, 
Mekanismer for mynt -opererte apparater, 
Kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, bærbare 
datamaskiner, nettbrett, håndholdte elektroniske 
enheter, personlige digitale assistenter, digitale 
musikkspillere, mobiltelefon, smarttelefoner, digitale 
kameraer og digitale videokameraer, ebok-leser, 
trådløse kommunikasjonsenheter, programvare til PC, 
brannslokkingsapparat, kirurgiske apparater, 
legeapparater, tannlegeapparater og 
veterinærapparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, 
apparater til belysning, oppvarming, dampgenering, 
matlaging, kjøling, tørking , ventilasjon, vannforsyning 
og sanitære formål, Kjøretøy, Apparater for bevegelse 
på land, i luft eller vann, skytevåpen, ammunisjon og 
prosjektiler, sprengstoff, fyrverkeri, Edle metaller og 
legeringer, varer i edle metaller eller varer belagt med 
dette i form av amuletter, merker, perler, bokser, 
armbånd, byster, statuer, kjeder, charms, slipsnåler, 
cloisonné-smykker, mynter, mansjettknapper, 
øredobber, hatteornamenter, smykkeskrin, smykker, 
nøkkelringer, medaljonger, medaljer, halskjeder, ringer, 
klokkeremmer, pyntegjenstander, kunstverk, smykker, 
edelstener, Klokke og kronometriske instrumenter, 
Musikkinstrumenter, papir og papp, varer laget av papir 
og papp i form av kort, mapper, bokser, bokmerker, 
album, konvolutter, vesker, tegninger, bøker, buer, 
kalendere, karbonpapir, kataloger, Karaffelbrikker av 
papir., kaffefilter, overføringsbilder [dekalkomanibilder, 
dokumentfiler, dokumentholdere, skuffeinnlegg , 
mønstre, papir flagg, grafiske utskrifter, 
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gratulasjonskort, kartotekkort, bok og- 
dokumentomslag, etiketter, lysende papir, magasiner, 
kart, ølmatter, papirservietter, nyhetsbrev, aviser, 
notatbøker, emballasje, pakkepapir, silkepapir, 
skriveblokker, brosjyrer, papirbånd, ark, bilder og 
fotopapir, trykksaker, rutetider, utklippsbøker, farget 
papir, transparent papir, samlekort, papirhåndklær, 
innpakningspapir, trykksaker, Bindingsmateriale, 
fotografier, skrivesaker, lim for husholdningsformål, 
materialer som brukes av kunstnere, Pensler, 
skrivemaskiner og kontorrekvisita [unntatt møbler], 
Instruksjons- og undervisningsmateriell [unntatt 
apparat], Plastmaterialer for emballasje, trykkerityper, 
Ubehandlet og semi-behandlet gummi, guttaperka , 
gummi, asbest, glimmer og erstatninger for alle disse 
materialer, plast i ekstrudert form for bruk i produksjon, 
pakking, stopping og isolerende materialer, fleksible 
rør, ikke av metall, lær og imitasjoner av lær, varer 
laget av lær og imitasjoner av lær i naturen av 
dyreskinn, huder, kofferter og bager, paraplyer og 
parasoller, spaserstokker, attachevesker, skulderreimer 
med skinn, Lærbesetning for møbler, slyngevesker, 
skinnbånd, kofferter, klesposer til reise, huder og skinn, 
bokser av lær for hjelmer, tursekk, hattebokser av lær, 
paraplytrekk, spaserstokker, reisevesker, vesker, 
reiseposer, clutch [vesker], skuldervesker, 
hverdagsvesker, fritidsvesker, skolevesker, 
skipssekker, strandvesker,  lommebøker, 
kredittkortholdere, bagasjevesker, bagger, 
sportsvesker, ryggsekker,  ransler, kofferter, bager for 
kosmetikk, dokumentmapper, notemapper, 
nøkkelbokser (lærvarer), rammer for paraplyer eller 
parasoller, pengepung [lærvare], reisevesker, kofferter 
(bagasje), bokser av lær eller skinn, dyreskinn, huder, 
kofferter og bager, pisker og seletøy, møbler, speil, 
bilderammer, dyreskinn, huder, badebukser og bager, 
Paraplyer og parasoller , spaserstokker, sveper, 
seletøy, Byggematerialer materialer [ikke-metalliske], 
ikke-metalliske stive rør for bygging, Asfalt, bek og 
bitumen, ikke-metalliske transportable bygninger, 
monumenter, ikke av metall, møbler, speil, bilderammer 
, ubearbeidet eller semi-arbeidet bein, horn, elfenben, 
hvalben og perlemor, skjell, merskum, gul rav, 
produkter laget av bein, horn, elfenben, hvalben eller 
perlemor, skjell, merskum, gul rav i naturen av plater, 
kunst, skulpturer, bokser, byster,  klokkespill, 
dekorasjoner, pidestaller, notestoler, rør, håndholdte 
speil, bestikkhåndtak, bilderammer, rørlengder, 
tallerkener, tallerkener, flaskepropper, kunstverk;  
husholdning eller kjøkkenredskaper og beholdere, 
kammer og svamper, børster [unntatt pensler], 
materialer for å lage pensler, artikler for 
rengjøringsformål, stålull, ubearbeidde eller semi-
bearbeidet glass [unntatt glass som brukes i 
bygninger], glass, porselen og steingods , tau og 
strenger, Padding og materiale til emballering [unntak 
for materiale av papir, gummi eller plast], Rå 
fibertekstilmaterialer, telt, markiser, presenninger, nett, 
Seil, bager, Garn og tråder, for tekstil bruk, Tekstiler og 
erstatninger for tekstiler, Sengetepper, duker, klær, 
sko, hodeplagg, blonder og broderier, bånd og fletter, 
knapper, hekter og maljer, pins og nåler, Kunstige 
blomster, tepper, linoleum og annet materiale for å 
dekke eksisterende gulv, veggtepper [ikke-tekstil], spill 
og leker, gymnastikk- og sportsartikler, Pynt til juletrær, 
Kjøtt, fisk, fjærkre og spill, kjøttekstrakter, Hermetiserte, 
fryste, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og kunstig kaffe, 
ris, Tapioca og sago, mel og preparater laget av korn, 
brød, kaker og godterier, Spiseis, sukker, honning, 
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser 
[krydder], Krydder, Is, landbruk, hagebruk og 
skogbruksprodukter, levende dyr, friske frukter og 
grønnsaker, levende planter og blomster, 
næringsmidler for dyr, Malt, rå og ubehandlet korn og 
frø, øl, Mineral og karbonisert vann og andre alkoholfrie 
drikkevarer, fruktdrikk og fruktjuicer, sirup og andre 
preparater for lage drikker, Alkoholholdige drikker 

[unntatt øl], Tobakk, røykeartikler, fyrstikker; Reklame; 
reklamebyråtjenester; produksjon av reklamefilmer; 
reklameoppslag; utendørsreklame; design av 
reklamemateriell; layout-tjenester for reklameformål; 
markedsføring; modellering for reklame- eller 
salgsarbeid; on-line annonsering på datanettverk; 
betale per klikk-annonsering; publisering av 
reklametekster; reklamemateriellutleie; radioreklame; 
sagspromotering for andre; tekstskriving for 
reklameformål; søkemotoroptimalisering for 
salgsarbeid; sponsorsøk; telemarketing tjenester; TV-
reklame; oppdatering av reklamemateriell; 
nettstedtrafikkoptimalisering; webindeksering for 
kommersielle eller reklameformål; skriving av 
reklametekster; PR; demonstrasjon av varer; 
presentasjon av varer på kommunikasjonsmedier, for 
detaljhandel formål; vindusutstilling; organisering av 
utstillinger for kommersielle eller reklameformål; 
organisering av messer for kommersielle eller 
reklameformål; organisering av moteshow for 
reklameformål; administrasjon av bonusprogram; 
administrasjon av forbrukerlojalitetsprogrammer; utleie 
av reklameplass; utleie av reklametid på 
kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplakater 
[reklametavler]; annonsering av postordreprodukter; 
postreklame; formidling av reklamemateriell; utdeling 
av vareprøver; administrativ behandling av 
innkjøpsordre; kommersiell informasjon og råd til 
forbrukerne -eksportbyråtjenester for import-eksport; 
forhandling og inngåelse av kommersielle 
transaksjoner for tredjeparter; formidling av 
avisabonnementer [for tredjemann].; tilveiebringelse av 
en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av 
varer og tjenester.; prissammenligningstjenester; 
anskaffelsestjenester for andre [kjøp av varer og 
tjenester til andre virksomheter]; tilveiebringelse av 
teletjenesterabbonnement for andre; utleie av 
salgsstands; utleie av auksjonsstands; utleie av 
salgsautomater; bistand ved forretningsledelse; 
bedriftsopplysninger; konsulentbistand i 
forretningssaker; forretningsledelse av hoteller; 
forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse av idrettsutøvere; forretningsledelse 
for freelance tjenesteleverandører; 
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; 
forretningsledelse av refusjonsprogrammer for andre; 
kommersiell eller industriell ledelsesbistand; 
fremskaffelse av kommersiell og forretnings 
kontaktinformasjon; kommersielle formidlingstjenester; 
outsourcing av adminstrative ledelsestjenester for 
bedrifter.; outsourcingstjenester 
[virksomhetsassistanse]; omflyttingstjenester, nemlig 
omflytting av personale for bedrifter; telefonsvarer etter 
utilgjengelige abonnenter; bokføring; regnskap; 
selskapsrevisjon; regnskapsanalyser; 
skatteforberedelser; skatteinnleveringstjenester; 
administrativ databehandling; sammenstilling av 
informasjon i datamaskiner og databaser; datastyrt 
filbehandling; søk i datafiler for andre; systematisering 
av informasjon i databaser; HR og 
rekrutteringstjenester; rekrutteringstjenester; 
konsultasjoner i personalspørsmål; 
personellrekruttering; psykologiske tester for valg av 
personell; skriving av CV for andre; 
avtaleplanleggingstjenester [kontorfunksjoner]; 
avtalepåminnelsesjenester [kontorfunksjoner]; 
reproduksjon av dokumenter; fakturering; 
lønnsforberedelse; fotokopiering; sekretærtjenester; 
stenografi; transkripsjon av kommunikasjon 
[kontorfunksjoner]; maskinskriving; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser; tekstbehandling; 
bedriftsledelse og rådgivning for forretningsledelse; 
konsulentvirksomhet knyttet til forretningsledelse; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; profesjonell 
forretningsrådgivning; leie av kontormaskiner og utstyr; 
leie av kopimaskiner; forretningsanalyse, forsknings- og 
informasjonstjenester; forretningsevaluering; 
Kommersielle undersøkelser; virksomhetsforskning; 
forretningsinformasjon; gi forretningsinformasjon via en 
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nettside; byråtjenester for kommersiell informasjon; 
kostprisanalyse; økonomiske prognoser; 
klippingtjenester for nyheter; markedsundersøkelser; 
markedsundersøkelse; meningsmåling; innsamling og 
systematisering av bedriftsdata; utarbeidelse av 
statistikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290844 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201612394 
(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: 
 Global Seafood AS, Høgvollvegen 8, 6018 ÅLESUND, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Fisk og sjømat; matvarer laget av bearbeidet fisk, 

herunder laks.  
  Klasse 35   Detaljhandel og engroshandel av fisk og sjømat, 

herunder laks.  
  Klasse 39   Distribusjon av fisk og sjømat. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290845 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201607506 
(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: 
 GIP Development Société à responsabilité limitée, 2-4, 

rue du Château d'Eau, LU-3364 LEUDELANGE, 
Luxembourg 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og 
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; 
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske 
produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; 
polymers til industriell bruk; kjemiske 
absorpsjonsmidler; kjemiske sorbenter; kjemiske 
forlengere; kjemiske emulgatorer; kjemiske 
tilsetningsstoffer; kjemiske synergister; kjemisk gjødsel; 
rå kjemikalier; sucro kjemikalier; etsende kjemikalier; 
acetater; kjemikalier for bruk ved rensning; nikkel 
kjemikalier; klorerte kjemikalier; kjølemiddel kjemikalier; 
fluorescent kjemikalier; kolorimetriske kjemikalier; 
aktivatorer [kjemikalier]; kobber kjemikalier; cobalt 
kjemikalier; kjemikalier til bruk ved printing; 
lysfølsomme kjemikalier; buffere [kjemikalier]; 
kjemikalier for bruk ved utvinning; finkjemikalier; 
kjemikalier for bruk ved landbruk; kjemikalier for bruk 
ved lodding.; kjemikalier for bruk ved litografi; 
kjemikalier for bruk ved sveising; kjemikalier for bruk 
ved industri; kjemiske midler for fotografering; kjemiske 
preparater for lodding; kjemikalier for bruk innen 
kromatografi; chemimekanisk (chemimechanical) 
masse; kjemiske forankrings forbindelser; olivin 
[kjemisk produkt]; kjemiske elementer [spaltbare], 
flytende belegg [kjemiske]; kjemiske midler for 
rengjøring av skorsteiner; kjemiske midler for herding; 
vandige kjemiske sammensetninger; slippmidler 
[kjemiske]; vanillin [industrielle kjemiske]; vanntettende 
preparater [kjemiske]; adsorberende kjemiske 
preparater; syrebeskyttende kjemiske 
sammensetninger; vannavstøtende midler [kjemiske]; 
kjemiske platingsløsninger; kjemiske tilsetningsstoffer 
for bensin; baser [kjemiske midler]; kjemiske produkter 
for kondensering; uorganiske kjemiske forbindelser; 
spinell [kjemiske produkter]; kjemisk festeforbindelser; 
salter [kjemiske produkter]; kjemiske midler for metal 
konservering; kjemisk naturgjødsel; kjemiske 
tilsetningsstoffer for bensin; kjemiskpapir for forsøk; 
kjemikalier for brannslukning; forbrenningsforsterkende 
kjemikalier(combustion enhancers); tenningsvæsker; 
kjemiske produkter for tilberedning av lær; kjemiske 
preparater for oppfriskning av tekstiler; kjemiske 
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produkter for oppfriskning av farger for industriell bruk; 
midler for bleking av fett; gass- og dampdempende 
kjemikalier; avfallsbehandlingskjemikalier; 
jordberikelseskjemikalier; ionebyttere [kjemiske midler]; 
slippmidler [kjemikalier]; industrielle uorganiske 
kjemikalier; midler for bleking av olje; kjemiske midler 
for avglansning av glass; kjemiske midler for matting av 
emalje; kjemiske preparater for testing av vann; 
filmrengjøringsmidler [kjemikalier]; kjemikalier for 
platelaging; kjemiske impregneringsmidler for lær; 
kjemiske vedlikeholdsmidler for lær; kjemiske midler for 
bleking av voks; organiske blekemiddel kjemikalier; 
industrielle organiske kjemikalier; kjemikalier for 
fotografiske medier; kjemikalier for lysfølsomme 
materialer; cellulosederivater; flammeisolerende 
kjemikalier; brannhindrendekjemikalier; kjemikalier for 
ferdigbehandling av tekstiler; 
vannbehandlingskjemikalier; vannrensemidler; 
kjemikalier som hindrer brann; midler mot avglansning 
av vinduer; kjemiske produkter for impregnering av 
tekstiler; preparater for å gjøre tekstiler vanntette; 
duggfjerner [preparater]; bløtemidler for vann; kjemiske 
preparater for lodding; kjemiske midler for lufting av 
betong; produkter for spalting av oljer; rensemidler for 
oljer; frostvæske [kjemikalier]; vannrensemidler; 
kjemiske konserveringsmidler for næringsmidler; 
kjemiske midler for fjerning av kullavsetninger i 
motorer; kjemikalier for jordbehandling; midler for 
matting av glass; røykdempende kjemikalier; kjemiske 
preparater for radiatorrens; slipemasse; kjemiske 
stoffer, kjemiske materialer og kjemiske preparater og 
naturlige elementer; overflateaktive midler; kjemiske 
tilsetningsstoffer til lakk; kjemiske tilsetningsstoffer til 
fernisser; kjemiske preparater til avvanning; kunstige 
søtningsmidler [kjemiske produkter]; kjemiske 
preparater til tetting; kreosot for kjemisk bruk; belegg 
[kjemisk] for glass; flytende absorberende kjemiske 
produkter; kjemiske tilsetningsstoffer for mørtel; 
kjemiske preparater til lodding; sodasalter [kjemiske 
forbindelser]; natriumsalter [kjemiske produkter]; 
kjemiske gassrensingsvirkestoff; jod for kjemisk bruk; 
belegg [kjemiske] for linser; loddemaske [kjemiske 
preparater]; kjemiske tilsetningsstoffer for bruk i mat; 
ionebyttere [kjemiske midler]; kjemiske tilsetninger for 
insektsdrepende midler; kjemiske sammensetninger 
med resistens mot syrer; kjemiske tilsetningsstoffer for 
betong; kjemiske produkter for absorbering; kjemiske 
forsterkningsmidler for gummi; kjemiske 
tilsetningsstoffer til polymer; filtreringsmaterialer 
[kjemiske produkter]; gjæringsstoffer for kjemisk bruk; 
reagenser for kjemiske analyser; kjemiske produkter for 
å adsorbering; kjemiske tilsetningsstoffer for bensin; 
kjemiske forsterkningsmidler for papir; kjemiske 
tilsetningsstoffer for smørefett; kjemiske produkter for 
dimensjonering; kjemiske konserveringsmidler for 
ensilasje; kjemiske tilsetninger for soppdrepende 
midler; konserveringsmidler for metaller [kjemiske]; 
brom for kjemisk bruk; kjemiske 
vannbehandlingspreparater for akvarium; 
vulkaniseringsakseleratorer; kjemiske tilsetningsstoffer 
for olje; kjemiske tilsetningsstoffer for bensin; kjemiske 
tilsetningsstoffer for smøremidler; kjemiske 
tilsetningsstoffer for motorolje; kjemiske 
tilsetningsstoffer for drivstoff; kjemiske preparater for 
bearbeiding av lær; kjemikalier for etsing av emaljer; 
kjemikalier for bruk innen skogbruk; kjemikalier for 
behandling av brukte kjemikalier brukt i produksjon; 
kjemikalier for elektrostatisk bruk; kjemikalier for å 
hindre korrosjon; kjemikalier til reprografisk bruk; 
kjemikalier som brukes i vitenskap; kjemikalier til 
behandling av garn; kjemiske midler for lufting av 
betong; kjemikalier for bruk innen hagebruk; 
vannbehandlingskjemikalier for avløp; kjemikalier 
avledet fra petroleum; kjemikalier for bruk innen 
landbruk; anti-seize stoffer[kjemikalier]; bindende 
kjemikalier for betong; kjemikalier for vannbehandling; 
kjemikalier for fermentering av vin; kjemikalier for 
absorbering av oksygen; kjemiske midler til forhindring 
av sykdommer på vin; kjemiske preparater for lodding; 

kjemikalier for bruk ved lodding; reaktive stoffer 
[gettere]; kjemiske stoffer som brukes til fremstilling av 
halogenerte kjemiske derivater; kjemisk omdannet 
mineralgjødsel; melkefermenter for kjemisk bruk; 
kjemiske produkter for rensing av avløpsvann; kjemiske 
tilsetningsstoffer for behandling av kjøtt; kjemiske 
sammensetninger for å bevaring av steinarbeider; 
kjemiske blandinger for herding av sement; kjemiske 
sammensetninger for absorbering av hydrokarboner; 
kjemiske blandinger for impregnering av mur; kjemiske 
sammensetninger for maskering av betong; kjemiske 
stoffer for stabilisering av skum; kjemiske produkter for 
garving av huder og skinn; kjemiske preparater til 
herding overflater; kjemiske preparater for å beskytte 
tekstiler; kjemiske produkter for boreslam; kjemiske 
stoffer for generering av skum; kjemiske preparater til 
flekkfrastøtelse; kjemiske hemmere mot syreangrep; 
kjemiske reagenser for vitenskapelige formål; lavkalori-
søtstoffer [kunstige, kjemiske]; filtrerings medier 
[kjemiske] for vann; konserveringsmidler for dyrefor 
[kjemiske]; kjemiske sammensetninger for herding av 
betong; kjemiske sammensetninger for etterbehandling 
tekstiler; kjemiske blandinger for tetting av skifer; 
kjemiske preparater med antistatiske egenskaper; 
binitrat nitrat (bismuth nitrite) for kjemiske formål; 
binitrat av vismut for kjemisk bruk; kjemiske 
sammensetninger for vannbehandling; kjemiske 
lysgjøringsmidler for industriell bruk; kjemiske 
preparater til jordbehandling; formaldehyd for kjemisk 
bruk; kjemiske krydder [for mat produksjon]; midler for 
røkning av kjøtt; kjemisk spray for strekking av sko; 
kjemiske produkter for glasering av lær; kjemiske midler 
for fjerning av kullavsetninger i motorer; kjemikalier for 
bruk til xerografi; kjemikalier for bruk i polymeriseringer; 
kjemikalier for bruk til printing; kjemiske midler for 
fotografering; kjemikalier for bruk innen kromatografi; 
kjemikalier til bruk ved sveising; laboratoriekjemikalier 
til vitenskapelig bruk; kjemikalier til bruk i reprografi; 
indikatorer [kjemikalier] til vitenskapelig bruk; 
kjemikalier for bruk i produksjonsprosesser; 
overflateaktive midler; kjemiske midler for preparering 
av emaljer, unntatt farger; kjemiske produkter for 
tilberedelse av pigmenter; vinstenkrem for kjemisk 
bruk; kjemiske produkter for analyse i laboratorier, 
andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; 
bikarbonat av soda for kjemisk bruk; kjemiske 
produkter for tilberedelse av farger; kjemiske 
oppløsningsmidler for stivelse; kjemiske produkter for å 
hindre dannelse av flekker på stoff; kjemiske preparater 
for forhindring av meldugg; preparater for herding av 
sement [unntatt malinger]; bactericider for 
vinfabrikasjon; vanntette preparater for murverk [unntatt 
maling]; svovelpulver for kjemisk bruk; kjemiske 
produkter for å lette legering av metaller; kjemikalier til 
bruk i produksjon av legemidler; kjemikalier til 
produksjon av polyuretan; kjemikalier til bruk i 
belegning av film; uorganiske kjemikalier til bruk i 
industri; kjemikalier til bruk i transferprinting; kjemikalier 
til bruk som fluorescerende substrater; kjemikalier til 
bruk i herbicide midler; vannrensemidler; kjemikalier for 
galvanisering; kjemikalier til bruk for fjerning av maling; 
kjemikalier til bruk ved fjerning av asbest; kjemiske 
preparater til binding av lim; kjemiske produkter for 
produksjon av kosmetikk; kjemiske preparater til 
fremstilling av industriell keramikk; kjemiske stoffer for 
forbedring av miljøet; kjemiske produkter for behandling 
av plantesykdommer; kjemiske sammensetninger og 
materialer for anvendelse i kosmetikk; kjemiske 
sammensetninger og materialer for bruk i forskning; 
kjemikalier som brukes i produksjon av elektroniske 
komponenter; kjemikalier til bruk i polyvinylklorid 
industrien; kjemikalier til behandling sensibilisert 
ueksponerte x-ray filmer; kjemikalier for anvendelse 
ved fremstilling av polyuretaner; blandinger av 
kjemikalier og mikroorganismer for sterilisering 
kompost; kjemiske preparater og materialer for film, 
foto og printing; kjemiske stoffer til bruk i produksjon av 
trykte kretskort; gjødsel og kjemikalier til bruk i jordbruk, 
hagebruk og skogbruk; kjemiske og organiske 
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sammensetninger og stoffer for behandling av lær og 
tekstil; kjemiske og organiske sammensetninger for 
anvendelse ved fremstilling av mat og drikkevarer.  

  Klasse 35   Reklame; Bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; 
Kontorfunksjoner; detaljhandel og engrostjenester i 
forbindelse med kjemikalier som brukes i industri, 
vitenskap og fotografering, samt i jordbruk, hagebruk 
og skogbruk, ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast, husdyrgjødsel, slukkekomposisjoner, 
preparater for herding og lodding, kjemiske stoffer for 
konservering av næringsmidler, garvestoffer, lim som 
brukes i industrien, maling, lakk, konserveringsmidler 
mot rust og mot forringelse av tre, fargestoffer, 
beisemidler, rå naturlig harpiks, metaller i folie og 
pulverform for bruk i malerier, dekorering, trykking og 
kunst, Blekepreparater og andre stoffer for klesvask, 
rengjøring, polering, skure og slipepreparater, såper, 
Parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårprodukter, 
tannpleiemidler, Industrielle oljer og fett, smøremidler, 
støvdempende, komposisjoner for fukting og binding av 
støv, drivstoff, inkludert motorbensin, og lyskilder, lys 
og veker for belysning, farmasi-, medisin- og 
veterinærpreparater, hygieniske preparater for 
medisinske formål, Diettmat og substanser for 
medisinsk eller veterinærisk bruk, mat til babyer, 
kosttilskudd for mennesker og dyr, Murpuss, 
bandasjemateriale, materiale for tannfyllinger og 
tannavtrykk, Desinfeksjonsmidler, Midler for å ødelegge 
skadedyr, Soppmidler, ugressmidler, vanlige metaller 
og legeringer, bygningsmaterialer av metall, 
transportable bygninger av metall, materialer av metall 
for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og ledninger av 
vanlig metall, Jernvarer, småartikler av metall, varer av 
metall i form av aluminiumsfolie, pins, baller, bånd, 
fuglebad, bjeller, belter, bolter, låser, bokser, armbånd, 
braketter, byster, statuetter, pengeskrin, kraner, ringer, 
dørhammere, dørhåndtak, dørstoppere, øyebolter, 
fotskrapere, Brannvakt, lodde, hengsler, kroker, 
metallbånd, hesteskospiker, husnummer, nøkler, 
nøkkelringer, knotter, låser, byster, figurer, negler, 
hengelåser, pins, rør, plugger, stenger, fingerbøl, 
skruer, kraner, blikkbokser, verktøykasser, rør og 
slanger av metall, Safer, malm, maskiner og 
maskinverktøy, landbruksmaskiner, verktøy og utstyr, 
masseforflyttingsmaskiner, verktøy og utstyr, 
anleggsmaskiner, verktøy og utstyr, olje- og 
gassutvinningsmaskiner, verktøy og utstyr, 
gruvedriftmaskiner, verktøy og utstyr, hagearbeid og 
skogbruksmaskiner, redskaper og utstyr, pumper, 
kompressorer og vifter; roboter, maskiner og maskiner 
for behandling av materialer og for produksjon, Motorer 
og maskiner [unntatt for landkjøretøyer], 
Maskinkopling- og transmisjonskomponenter [unntatt 
for landkjøretøyer], jordbruksredskaper, andre enn 
hånddrevne., Rugemaskiner for egg, automatiske 
fordelingsautomater, Håndverktøy, håndbetjente og 
redskaper [hånd-opererte], Bestikk, Hugg- og 
stikkvåpen, barberhøvler, vitenskapelige, nautiske, 
oppmåling, fotografisk, kinematografisk, optisk, veiing, 
måling, signalering, kontroll [tilsyn], livreddende og 
undervisningsapparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter for leding, veksling, omforming, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, 
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd 
eller bilder, magnetiske databærere, innspillingsplater, 
CD-plater, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, 
Mekanismer for mynt -opererte apparater, 
Kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, bærbare 
datamaskiner, nettbrett, håndholdte elektroniske 
enheter, personlige digitale assistenter, digitale 
musikkspillere, mobiltelefon, smarttelefoner, digitale 
kameraer og digitale videokameraer, ebok-leser, 
trådløse kommunikasjonsenheter, programvare til PC, 
brannslokkingsapparat, kirurgiske apparater, 
legeapparater, tannlegeapparater og 
veterinærapparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, 
apparater til belysning, oppvarming, dampgenering, 

matlaging, kjøling, tørking , ventilasjon, vannforsyning 
og sanitære formål, Kjøretøy, Apparater for bevegelse 
på land, i luft eller vann, skytevåpen, ammunisjon og 
prosjektiler, sprengstoff, fyrverkeri, Edle metaller og 
legeringer, varer i edle metaller eller varer belagt med 
dette i form av amuletter, merker, perler, bokser, 
armbånd, byster, statuer, kjeder, charms, slipsnåler, 
cloisonné-smykker, mynter, mansjettknapper, 
øredobber, hatteornamenter, smykkeskrin, smykker, 
nøkkelringer, medaljonger, medaljer, halskjeder, ringer, 
klokkeremmer, pyntegjenstander, kunstverk, smykker, 
edelstener, Klokke og kronometriske instrumenter, 
Musikkinstrumenter, papir og papp, varer laget av papir 
og papp i form av kort, mapper, bokser, bokmerker, 
album, konvolutter, vesker, tegninger, bøker, buer, 
kalendere, karbonpapir, kataloger, Karaffelbrikker av 
papir., kaffefilter, overføringsbilder [dekalkomanibilder, 
dokumentfiler, dokumentholdere, skuffeinnlegg , 
mønstre, papir flagg, grafiske utskrifter, 
gratulasjonskort, kartotekkort, bok og- 
dokumentomslag, etiketter, lysende papir, magasiner, 
kart, ølmatter, papirservietter, nyhetsbrev, aviser, 
notatbøker, emballasje, pakkepapir, silkepapir, 
skriveblokker, brosjyrer, papirbånd, ark, bilder og 
fotopapir, trykksaker, rutetider, utklippsbøker, farget 
papir, transparent papir, samlekort, papirhåndklær, 
innpakningspapir, trykksaker, Bindingsmateriale, 
fotografier, skrivesaker, lim for husholdningsformål, 
materialer som brukes av kunstnere, Pensler, 
skrivemaskiner og kontorrekvisita [unntatt møbler], 
Instruksjons- og undervisningsmateriell [unntatt 
apparat], Plastmaterialer for emballasje, trykkerityper, 
Ubehandlet og semi-behandlet gummi, guttaperka , 
gummi, asbest, glimmer og erstatninger for alle disse 
materialer, plast i ekstrudert form for bruk i produksjon, 
pakking, stopping og isolerende materialer, fleksible 
rør, ikke av metall, lær og imitasjoner av lær, varer 
laget av lær og imitasjoner av lær i naturen av 
dyreskinn, huder, kofferter og bager, paraplyer og 
parasoller, spaserstokker, attachevesker, skulderreimer 
med skinn, Lærbesetning for møbler, slyngevesker, 
skinnbånd, kofferter, klesposer til reise, huder og skinn, 
bokser av lær for hjelmer, tursekk, hattebokser av lær, 
paraplytrekk, spaserstokker, reisevesker, vesker, 
reiseposer, clutch [vesker], skuldervesker, 
hverdagsvesker, fritidsvesker, skolevesker, 
skipssekker, strandvesker,  lommebøker, 
kredittkortholdere, bagasjevesker, bagger, 
sportsvesker, ryggsekker,  ransler, kofferter, bager for 
kosmetikk, dokumentmapper, notemapper, 
nøkkelbokser (lærvarer), rammer for paraplyer eller 
parasoller, pengepung [lærvare], reisevesker, kofferter 
(bagasje), bokser av lær eller skinn, dyreskinn, huder, 
kofferter og bager, pisker og seletøy, møbler, speil, 
bilderammer, dyreskinn, huder, badebukser og bager, 
Paraplyer og parasoller , spaserstokker, sveper, 
seletøy, Byggematerialer materialer [ikke-metalliske], 
ikke-metalliske stive rør for bygging, Asfalt, bek og 
bitumen, ikke-metalliske transportable bygninger, 
monumenter, ikke av metall, møbler, speil, bilderammer 
, ubearbeidet eller semi-arbeidet bein, horn, elfenben, 
hvalben og perlemor, skjell, merskum, gul rav, 
produkter laget av bein, horn, elfenben, hvalben eller 
perlemor, skjell, merskum, gul rav i naturen av plater, 
kunst, skulpturer, bokser, byster,  klokkespill, 
dekorasjoner, pidestaller, notestoler, rør, håndholdte 
speil, bestikkhåndtak, bilderammer, rørlengder, 
tallerkener, tallerkener, flaskepropper, kunstverk;  
husholdning eller kjøkkenredskaper og beholdere, 
kammer og svamper, børster [unntatt pensler], 
materialer for å lage pensler, artikler for 
rengjøringsformål, stålull, ubearbeidde eller semi-
bearbeidet glass [unntatt glass som brukes i 
bygninger], glass, porselen og steingods , tau og 
strenger, Padding og materiale til emballering [unntak 
for materiale av papir, gummi eller plast], Rå 
fibertekstilmaterialer, telt, markiser, presenninger, nett, 
Seil, bager, Garn og tråder, for tekstil bruk, Tekstiler og 
erstatninger for tekstiler, Sengetepper, duker, klær, 
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sko, hodeplagg, blonder og broderier, bånd og fletter, 
knapper, hekter og maljer, pins og nåler, Kunstige 
blomster, tepper, linoleum og annet materiale for å 
dekke eksisterende gulv, veggtepper [ikke-tekstil], spill 
og leker, gymnastikk- og sportsartikler, Pynt til juletrær, 
Kjøtt, fisk, fjærkre og spill, kjøttekstrakter, Hermetiserte, 
fryste, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og kunstig kaffe, 
ris, Tapioca og sago, mel og preparater laget av korn, 
brød, kaker og godterier, Spiseis, sukker, honning, 
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser 
[krydder], Krydder, Is, landbruk, hagebruk og 
skogbruksprodukter, levende dyr, friske frukter og 
grønnsaker, levende planter og blomster, 
næringsmidler for dyr, Malt, rå og ubehandlet korn og 
frø, øl, Mineral og karbonisert vann og andre alkoholfrie 
drikkevarer, fruktdrikk og fruktjuicer, sirup og andre 
preparater for lage drikker, Alkoholholdige drikker 
[unntatt øl], Tobakk, røykeartikler, fyrstikker; Reklame; 
reklamebyråtjenester; produksjon av reklamefilmer; 
reklameoppslag; utendørsreklame; design av 
reklamemateriell; layout-tjenester for reklameformål; 
markedsføring; modellering for reklame- eller 
salgsarbeid; on-line annonsering på datanettverk; 
betale per klikk-annonsering; publisering av 
reklametekster; reklamemateriellutleie; radioreklame; 
sagspromotering for andre; tekstskriving for 
reklameformål; søkemotoroptimalisering for 
salgsarbeid; sponsorsøk; telemarketing tjenester; TV-
reklame; oppdatering av reklamemateriell; 
nettstedtrafikkoptimalisering; webindeksering for 
kommersielle eller reklameformål; skriving av 
reklametekster; PR; demonstrasjon av varer; 
presentasjon av varer på kommunikasjonsmedier, for 
detaljhandel formål; vindusutstilling; organisering av 
utstillinger for kommersielle eller reklameformål; 
organisering av messer for kommersielle eller 
reklameformål; organisering av moteshow for 
reklameformål; administrasjon av bonusprogram; 
administrasjon av forbrukerlojalitetsprogrammer; utleie 
av reklameplass; utleie av reklametid på 
kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplakater 
[reklametavler]; annonsering av postordreprodukter; 
postreklame; formidling av reklamemateriell; utdeling 
av vareprøver; administrativ behandling av 
innkjøpsordre; kommersiell informasjon og råd til 
forbrukerne -eksportbyråtjenester for import-eksport; 
forhandling og inngåelse av kommersielle 
transaksjoner for tredjeparter; formidling av 
avisabonnementer [for tredjemann].; tilveiebringelse av 
en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av 
varer og tjenester.; prissammenligningstjenester; 
anskaffelsestjenester for andre [kjøp av varer og 
tjenester til andre virksomheter]; tilveiebringelse av 
teletjenesterabbonnement for andre; utleie av 
salgsstands; utleie av auksjonsstands; utleie av 
salgsautomater; bistand ved forretningsledelse; 
bedriftsopplysninger; konsulentbistand i 
forretningssaker; forretningsledelse av hoteller; 
forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse av idrettsutøvere; forretningsledelse 
for freelance tjenesteleverandører; 
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; 
forretningsledelse av refusjonsprogrammer for andre; 
kommersiell eller industriell ledelsesbistand; 
fremskaffelse av kommersiell og forretnings 
kontaktinformasjon; kommersielle formidlingstjenester; 
outsourcing av adminstrative ledelsestjenester for 
bedrifter.; outsourcingstjenester 
[virksomhetsassistanse]; omflyttingstjenester, nemlig 
omflytting av personale for bedrifter; 
telefonsvarertjenester etter utilgjengelige abonnenter; 
bokføring; regnskap; selskapsrevisjon; 
regnskapsanalyser; skatteforberedelser; 
skatteinnleveringstjenester; administrativ 
databehandling; sammenstilling av informasjon i 
datamaskiner og databaser; datastyrt filbehandling; søk 
i datafiler for andre; systematisering av informasjon i 

databaser; HR og rekrutteringstjenester; 
rekrutteringstjenester; konsultasjoner i 
personalspørsmål; personellrekruttering; psykologiske 
tester for valg av personell; skriving av CV for andre; 
avtaleplanleggingstjenester [kontorfunksjoner]; 
avtalepåminnelsesjenester [kontorfunksjoner]; 
reproduksjon av dokumenter; fakturering; 
lønnsforberedelse; fotokopiering; sekretærtjenester; 
stenografi; transkripsjon av kommunikasjon 
[kontorfunksjoner]; maskinskriving; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser; tekstbehandling; 
bedriftsledelse og rådgivning for forretningsledelse; 
konsulentvirksomhet knyttet til forretningsledelse; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; profesjonell 
forretningsrådgivning; leie av kontormaskiner og utstyr; 
leie av kopimaskiner; forretningsanalyse, forsknings- og 
informasjonstjenester; forretningsevaluering; 
Kommersielle undersøkelser; virksomhetsforskning; 
forretningsinformasjon; gi forretningsinformasjon via en 
nettside; byråtjenester for kommersiell informasjon; 
kostprisanalyse; økonomiske prognoser; 
klippingtjenester for nyheter; markedsundersøkelser; 
markedsundersøkelse; meningsmåling; innsamling og 
systematisering av bedriftsdata; utarbeidelse av 
statistikk. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design knyttet dertil; industriell analyse og 
forskningstjenester; design og utvikling av maskinvare 
og programvare; IT-tjenester; datasystemanalyse; 
datasystemutforming; overvåking av datasystemer ved 
fjerntilgang; outsourcingstjenester innen 
informasjonsteknologi; teknisk skriving; 
programvareutvikling, programmering og 
gjennomføring; dataprogrammering; 
dataprogramvaredesign; opprette og vedlikeholde 
nettsteder for andre; installasjon av dataprogrammer; 
vedlikehold av dataprogrammer; oppdatering av 
programvare; maskinvareutvikling; konsulent i design 
og utvikling av maskinvare; hosting-tjenester og 
programvare som en tjeneste og utleie av programvare; 
Nettskytjenester; utleie av dataprogrammer; elektronisk 
lagring av data; hosting av datarom [nettsider]; off-site 
backup; gi tilgang til søkemotorer på Internett; server-
hosting; programvare som en tjeneste [SaaS]; leie av 
webservere; leie av maskinvare og fasiliteter; 
datamaskin utleie; IT-rådgivning, rådgivende tjenester 
og informasjonstjenester; konsulenttjenester knyttet til 
dataprogrammer; konsulenttjenester knyttet til 
datasikkerhet; konsulenttjenester knyttet til 
informasjonsteknologi [IT]; tilby informasjon om 
datateknologi og programmering via en nettside; IT-
sikkerhet, vern og restaurering; 
datavirusbeskyttelsestjenester; gjenoppretting av 
datamaskindata; dataduplisering og 
konverteringstjenester, data-kodingstjenester; 
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media; datakonvertering av 
dataprogrammer og data [ikke fysisk 
konverteringstjenester]; digitalisering av dokumenter 
[skanning]; duplisering av dataprogrammer; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester; kalibrering 
[måle]; kartografitjenester; konsulenttjenester knyttet til 
datateknologi; konstruksjonutkast; konsulenttjenester 
innen energisparing; kosmetisk forskning; 
energirevisjon; håndskriftsanalyse [graphology]; 
mekanisk forskning; kvalitetsevaluering av ull; forskning 
og utvikling av nye produkter for andre; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; teknisk 
forskning; tekniske prosjektstudier; teknologiske 
konsulenttjenester, konsulenttjenester  innen 
telekommunikasjonsteknologi; vannanalyse; 
medisinske og farmakologiske forskningstjenester; 
kliniske studier; ingeniørtjenester; ingeniørvirksomhet 
[teknisk ekspertise]; kartlegging og leting; analyse 
innen oljefeltetutnyttelse; geologiske undersøkelser; 
geologisk leting; geologisk forskning; landmåling; 
oljeprospektering; olje-feltundersøkelser; 
oljebrønntesting; oppmåling; undervannsleting; 
arkitektoniske tjenester og byplanleggingstjenester; 
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arkitektoniske tjenester; arkitektonisk konsulent; Urban 
planlegging; naturfaglige tjenester; bakteriologisk 
forskning; biologisk forskning; kjemisk analyse; kjemisk 
forskning; kjemitjenester; fysikk [forskning]; 
Naturvitenskap tjenester; kunstig tåkeoppløsning; 
meteorologisk informasjon; forskning innen miljøvern; 
formidling av vitenskapelig informasjon, råd og 
rådgivning i forhold til klimakvoter; værvarsling; testing, 
godkjenning og kvalitetskontroll; tjenester innen 
autentisering av kunstverk; kvalitetskontroll; 
kvalitetsevaluering av stående tømmer; materialtesting; 
tekstiltesting; kjøretøytesting; designtjenester; 
utformingen av interiøret; interiørdesign; kjoledesign; 
grafisk design; industriell design; emballasjedesign; 
styling [industriell design]; web-design. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290846 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201611329 
(220) Inndato: 2016.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tendyne Holdings, Inc., 100 Abbott Park Road, US-
IL60064 ABBOTT PARK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Kirurgisk apparater og instrumenter; medisinsk utstyr 
for bruk ved behandling av kardiovaskulær sykdom; 
erstatning vevsklaffer bestående av kunstige og 
naturlige, ikke-levende materialer for det menneskelige 
hjertet; katetre; kirurgiske instrumenter nemlig 
reposisjoneringsverktøy for bruk i hjerte-lunge 
kirurgiske operasjoner/prosedyrer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290847 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201611328 
(220) Inndato: 2016.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Interaktivt underholdningssoftware; dataspillsoftware; 
dataspillprogrammer; dataspillinnsatser; dataspillplater; 
interaktive multimedia-spillprogrammer; nedlastbar 
software for bruk i forbindelse med datamaskiner, 
bærbare og mobile spillenheter, spillkonsollenheter, 
kommunikasjonsenheter og mobiltelefoner; 
videospillsoftware, videospillprogrammer, 
videospillinnsatser, videospillplater, alle for bruk med 
datamaskiner, bærbare og mobile spillenheter, 
spillkonsollenheter, kommunikasjonsenheter og 
mobiltelefoner; forhåndsinnspilte CD-er, laserplater og 
videoplater, alle inneholdende spill og filmer; 
nedlastbare elektroniske bøker og publikasjoner; 
nedlastbart datasoftware for frembringelse av digitalt 
innhold, herunder audiovisuelt-, lyd- og 

spesialeffektinnhold; stativer og holdere for håndholdte 
digitale elektroniske innretninger, nemlig 
mobiltelefoner, spesielt tilpasset for bruk i forbindelse 
med frembringelse av digital innhold, herunder 
audiovisuelt-, lyd- og spesialeffektinnhold 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290848 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(300) Søknadsprioritet 2016.07.06, EM, 015620693 
(210) Søknadsnr.: 201611327 
(220) Inndato: 2016.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Scorpius, 55 rue Jouffroy d'Abbans, FR-75017 PARIS, 
Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske artikler; medisiner; kjemiske preparater 
for medisinsk og farmasøytisk bruk; diettmat og 
substanser for medisinsk eller veterinærisk bruk; 
næringsmidler for babyer; kosttilskudd for mennesker 
og dyr; farmasøytiske produkter for rensing av kolon 
(tykktarm) og for medisinske undersøkelser ved hjelp 
av fibroskop og kolonoskopi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290849 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(300) Søknadsprioritet 2016.04.05, US, 86/965,158 
(210) Søknadsnr.: 201611321 
(220) Inndato: 2016.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA91320-
1799 THOUSAND OAKS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater til 
bruk for behandling av kreft; andre farmasøytiske 
preparater, nemlig biotilsvarende legemidler 
(biosimilars) til bruk for behandling  av kreft, og 
farmasøytiske preparater og biotilsvarende legemidler 
(biosimilars) til bruk for behandling av lunge-, hjerne-, 
eggstokks-, ovarial-, nyre- og livmorhals-lidelser og -
sykdommer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290850 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(300) Søknadsprioritet 2016.04.05, US, 86/965,146 
(210) Søknadsnr.: 201611320 
(220) Inndato: 2016.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA91320-
1799 THOUSAND OAKS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater til
bruk for behandling av kreft; andre farmasøytiske 
preparater, nemlig biotilsvarende legemidler 
(biosimilars) til bruk for behandling  av kreft, og 
farmasøytiske preparater og biotilsvarende legemidler 
(biosimilars) til bruk for behandling av bryst- og  mage-
lidelser og -sykdommer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290851 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201611326 
(220) Inndato: 2016.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dentsply Sirona Inc., Global Headquarters, 221 West 
Philadelphia Street, Suite 60W, US-PA17401 YORK, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Tannimplantater og tilhørende deler og komponenter, 
herunder tannfester og tannkroner og -broer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290852 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(300) Søknadsprioritet 2016.08.23, EM, 015767692 
(210) Søknadsnr.: 201610951 
(220) Inndato: 2016.09.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aktiebolaget Trav och Galopp, SE-16189 
STOCKHOLM, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; gevinstkvitteringer; 
verdikuponger.  

  Klasse 28   Spill; loddsedler og lodd (trykksaker).  
  Klasse 41   Drift av lotteri og lotterivirksomhet; underholdning; 

veddemålstjenester; spilltjenester; hasardspilltjenester; 
konkurranser; sport- og idrettsaktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 

(111) Reg.nr.: 290853 
(151) Reg.dato.: 2017.01.26 
(210) Søknadsnr.: 201610955 
(220) Inndato: 2016.09.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PREMIER SEAFOOD AS, Skåthaugmarka 10, 6010 

ÅLESUND, 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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290854 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201607203 
(220) Inndato: 2016.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GIP Development Société à responsabilité limitée, 2-4, 

rue du Château d'Eau, LU-3364 LEUDELANGE, 
Luxembourg 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
Jordbruksredskaper, andre enn hånddrevne; 
rugemaskiner; fordelingsautomater; utstyr for jordbruk, 
flytting av masser, bygging, olje- og gassutvinning og 
gruvedrift; bulldosere; askesålder [maskiner]; 
Kuttemaskiner for kull; opptagere [maskiner]; 
grøftegraver [ploger]; borerigger; borerigger [flytende 
eller ikke flytende]; jordbearbeidelsesmaskin; 
gravemaskiner; slepedregger automatiske; 
utvinningsmaskiner [gruver]; ventilatorer for gruver; 
Stangbor for gruver; maskiner for gruvedrift; apparater 
for behandling av malm; skrellemaskiner; rambukker 
[maskiner]; mekaniske skovler; sikteinstallasjoner; 
siktemaskiner; vippehammere [industrihammere]; 
maskiner og apparater for hagearbeid og skogbruk; 
jordbruksmaskiner; jordbruksmaskiner; 
løfteinnretninger for jordbruk; jordbruksredskaper, 
andre enn hånddrevne; bindemaskiner for høy; blad for 
halmskjærere; oppdyrkningsmaskiner; meierimaskiner; 
fórpresser; kornavskallingsmaskiner; 
maisavskallingsmaskiner; avskallingsmaskiner; harver; 
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slåmaskiner; høsting- og klippemaskiner; 
rugemaskiner; kniver for slåmaskiner; gressklippere 
[maskiner]; fóringsautomater.; melkemaskiner; 
motoriserte kultivatorer; ploger; hakker; river for 
rivemaskiner; rivemaskiner; Skuronnmaskiner; 
selvbindere; skurtreskere; klippemaskiner for dyr; 
skjæremaskiner for dyr; såmaskiner; hakkelsmaskiner; 
høyvendere; treskemaskiner; gresstorv-ploger; 
lukemaskiner; frørensemaskiner; bygningsutstyr; 
maskiner for tilberedelse av asfalt; betongblandere; 
maskiner for legging av skinner; maskiner for bygging 
av jernbane; maskiner for bygging av veier; veitromler; 
vegvalser; pumper, kompressorer og vifter; luftpumper 
for akvarier; luftpumper [garasjeanlegg]; 
luftsugingsmaskiner; ølpumper; blåsemaskiner for 
sammentrykking, oppsuging og transport av gass; 
blåsemaskiner for sammentrykking, oppsuging og 
transport av korn; sentrifugalpumper; Luftkompressor; 
trykkluftpumper; kompressorer [maskiner]; 
kompressorer for kjøleskap; dreneringsmaskiner; 
ejektorer; blåsebelger for smier; smørepumper; 
membraner for pumper; pumper [maskiner]; pumper for 
varmeinstallasjoner; sugemaskiner for industrielle 
formål; vakuumpumper [maskiner]; roboter [maskiner]; 
elektriske generatorer; vekselstrømdynamoer; 
sykkeldynamoer; kullbørster [elektrisitet]; 
strømgeneratorer; dynamo børster; dynamoer; 
nødstrømsgeneratorer; generatorer av elektrisitet; 
vindturbiner; vannturbiner; flytting og håndteringsutstyr; 
innretninger for flytting av last ved luftputer; 
tilførselsapparater for maskinkjeler; tappemaskiner; 
apparater for lasting og lossing; industrielle 
manipulatorer [maskiner]; traktbeholder [mekanisk 
utmating]; lasteramper; rullefortau; innhalingsmaskiner 
for fiskenett og -trål; taljer [maskindeler]; 
spoleapparater, mekaniske; mekaniske spoler for 
fleksible rør; Løpekran; sorteringsmaskiner, industrielle; 
vinsjer; åpnings- og lukkemekanismer; elektriske 
anordninger for å manøvrere gardiner; døråpnere 
(hydrauliske, pneumatiske og elektriske); dørlukkere 
(hydrauliske, pneumatiske og elektriske); vindusåpnere 
(hydrauliske, pneumatiske og elektriske); vinduslukkere 
(hydrauliske, pneumatiske og elektriske); løfte- og 
heiseutstyr for heiser og rulletrapper; friksjonsbånd for 
taljer; ankerspill; kraner [løfte- og heiseapparater]; 
lastebommer; Heveapparater; heiseremmer; 
heisebelter; heiskabler [maskindeler]; styreanordninger 
for heiser; elevatorer; vareheiser; jekk [maskiner]; 
pneumatiske jekker; løfteapparater; heiser, annet enn 
skiheiser; bevegelige trapper [rulletrapper ]; remskiver; 
Løftemaskiner for kjelekroker; vognheis; truckheiser; 
transportbånd og remmer for transportbånd; 
samlebånd; belter for transportbånd; transportbånd 
[maskiner]; pneumatiske transportapparater; 
pneumatiske installasjoner for transport ved hjelp av 
rør; pakkemaskiner; flaskepåfyllingsmaskiner; 
korkemaskiner for flasker; kapslingsmaskiner for 
flasker; maskiner for plombering av flasker; 
innpakningsmaskiner; forseglingsmaskiner for 
industriell bruk; elektriske apparater til forsegling av 
plastemballasje; emballasjemaskiner; maskiner og 
maskinverktøy for behandling av materialer og 
produksjon; 3D-skrivere; luftkondensatorer; agitatorer; 
luftkondensatorer; kjernemaskiner; blåsebelger [deler 
av maskiner]; sykkelmonteringsmaskiner; 
blåsemaskiner; Flettemaskiner; valser [maskiner]; 
elektromekaniske maskiner for kjemisk industri; 
sigarettmaskiner [for industriell bruk]; installasjoner for 
kondensering; repslagermaskiner; knusemaskiner; 
maskiner for farging; maskiner for bearbeidelse av 
glass; møllevalser; pistoler [verktøy med 
eksplosiver];hammere [maskindeler]; pneumatiske 
hammere; elektriske hammere; håndverktøy [ikke 
hånddrevet]; verktøymaskiner; miksere 
[blandeapparater]; blandemaskiner; spikeruttrekkere, 
elektriske; oljeraffineringsmaskiner; pottemakerhjul; 
fallhammere; ramlodd [maskiner]; rensemaskiner; 
satinermaskiner; maskiner for steinarbeid; boksåpnere, 
elektriske; verktøy [deler av maskiner]; 

Opprettingsmaskiner; slipe maskiner; vibratorer 
[maskiner] for industriell bruk; vulkaniseringsapparater; 
maskiner for bearbeiding av tre; utstyr for skjæring, 
boring, skraping, sliping og overflatebehandling; 
lysbueskjæreapparater, elektriske; slipemaskiner for 
knivblad; knivbladholdere [maskindeler]; kniver [deler 
av maskiner]; motorsager ; stemjern for maskiner; 
klippemaskiner [industrielle]; skjæremaskiner; 
kuttemaskiner; skjærebrennere [gassdrevet]; 
gjengeboremaskiner; oppdelingsmaskiner; 
graveringsmaskiner; avrettingsmaskiner; glasskjærer 
[maskindeler]; slipesteiner [maskindeler]; slipehjul 
[maskindeler]; elektriske kniver; dreiebenker 
[maskinverktøy]; Kantemaskiner for lær; fresemaskiner; 
tapphullmaskiner; tapphullmaskiner; verktøymaskin for 
laftebygg; høvlemaskiner; hulljern til hullemaskiner; 
hullemaskiner; sakser, elektriske; kvessemaskiner; 
skjærekniver, elektriske; makuleringsmaskiner for 
industriell bruk; kantslipere for ski, elektriske; termiske 
lanser [maskiner]; vindemaskiner; bonemaskiner og -
apparater, elektrisk; boremaskiner og driller 
[elektroverktøy]; borepatroner for elektriske driller; 
borehoder [deler av maskiner]; boremaskiner ; 
borkroner [deler av maskiner]; elektrisk hånddrill; 
motorsager ; sagblader [deler av maskiner]; sager 
[maskiner]; møller og knusemaskiner; sentrifugale 
møller; desintegratorer; møller [maskiner]; møllesteiner; 
valsesylindere; valsemaskiner ; listemaskiner og 
støpemaskiner; rørbøyemaskiner; trykkluftpistoler for 
kittplugging; stempelmaskiner; trekkemaskiner [for 
metalltråder]; faldemaskiner; listemaskiner; støpeformer 
[maskindeler]; presser [maskiner for industriell bruk]; 
glattemaskiner; stemplings maskiner; drivhammere 
[maskiner]; maskiner, verktøy og apparater for festing 
og sammenføyning; blåselamper; nittingsmaskiner; 
sveise- og loddeutstyr; elektriske sveiseapparater; 
elektroder for sveisemaskiner; loddeapparat, gass-
opererte; blåserør for lodding, gassdrevet; loddebolter , 
gass-opererte; lodde apparater, elektriske; loddebolter, 
elektriske; lodde lamper; sveisemaskiner , elektriske; 
elektrisk sveiseapparater; filtreringsmaskiner, 
separatorer og sentrifuger; patroner for 
filtreringsmaskiner; sentrifugale maskiner; 
filtreringspresser; filtreringsmaskiner; separatorer; 
såld[maskiner eller maskindeler]; drueriver [maskiner]; 
damp / oljeutskillere; bestrykningsmaskiner; 
elektrogalvaniseringsmaskiner; 
galvaniseringsmaskiner; maskiner for maling; 
tjæremaskiner; avfallshåndterings- og 
resirkuleringsmaskiner; knusemaskiner for avfall; 
Pulveriseringsanordninger for avløps- og kloakkvann; 
komprimeringsmaskiner for avfall; trykking- og 
bokbindingsmaskiner; bokbindingsapparater og -
maskiner for industriell bruk; matrisekasser [trykkeri]; 
gaufreringsmaskiner; sverteapparater for trykkeri; 
etiketteringsmaskiner; trykkerimatriser; 
papirmatingsanordninger [trykking]; trykksylindere; 
trykkemaskiner for blikk; plater for trykking; 
trykkerimaskiner; trykkeripresser; trykkerivalser; 
rotasjonspresser; stereotypimaskiner; tympaner [i 
trykkeri]; settemaskiner [trykkeri]; fotosettemaskiner; 
settemaskiner for skrifttyper [trykkeri]; typografiske 
presser; typografimaskiner; syutstyr for tekstiler og lær; 
stoppemaskiner; pedal for symaskiner; heftemaskiner 
[industrielle]; Rammer for broderimaskiner; maskiner for 
produksjon og prosessering av materialer; 
flåingsmaskiner; maskiner for bearbeidelse av lær; 
maskiner for bearbeiding av plastikk; maskiner for 
bearbeidelse av tobakk; maskiner for produksjon av 
metall; Støpemaskiner; formingsmaskiner for metall; 
pudlemaskiner; maskiner for tekstilproduksjon; Spoler 
for vevstoler [bobiner]; rammer til kardemaskiner; 
kardemaskiner; ratinermaskiner; vevskaft for vevstoler; 
vevstoler for trikotasje; strikkemaskiner; 
kniplingsmaskiner; skaft for vevstoler; vever [maskiner]; 
løpekatter for strikkemaskiner; spinnemaskiner; 
spinnerokker; spinnerimaskiner; maskiner for 
tekstilindustrien; papirproduksjonsmaskiner; 
papirmaskiner; maskiner for fabrikasjon av papirvarer; 
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justeringsmaskiner; maskiner og apparater for 
håndtering og forberedelse av mat og drikke; apparater 
for fremstilling av kullsyreholdige drikker; apparater for 
fremstilling av kullsyreholdig vann; tønnepresser; 
visper, elektriske; elektromekaniske apparater for 
fremstilling av drikker; blendere, elektriske for 
husholdningsformål; brødkuttermaskiner; 
bryggemaskiner; smørmaskiner; smørkjerner; 
kaffekverner, ikke hånddrevet; separatorer [melk/krem]; 
eltemaskiner for husholdningsformål [elektriske]; 
trykkapparater for tapping av øl; møllemaskiner; 
elektromekaniske apparater for tilberedelse av mat; 
kjøkkenmaskiner [elektriske] for bearbeiding av mat; 
fruktpresser, elektriske, for husholdningsbruk; 
raspemaskiner for grønnsaker; kjøkkenmaskiner, 
elektriske; kjøkkenavfallskverner, elektriske; 
eltemaskiner; kjøtthakkemaskiner; kverner for husbruk 
[unntatt håndkverner]; maskiner for fremstilling av 
mineralvann; maskiner for å lage pasta; 
pepperkverner[unntatt håndkverner]; pølsemaskiner; 
maskiner for produksjon av sukker; sugekopper for 
melkemaskiner; visper, elektriske, for 
husholdningsformål ; vin presser; motorer, drivverk, og 
generiske maskindeler ; motorer for luftfartøyer; 
flymotorer; antifriksjonsbærelager for maskiner; 
forurensningshindrende anordninger for motorer; 
verneplater for maskiner; maskinaksler; løperinger for 
kulelagre; kulelager; konsoller for maskiner; lagere 
[maskindeler]; bærelager for drivaksler; maskinremmer; 
drivremmer for motorer; kjelerør [maskindeler]; 
bremsebånd, unntatt for landkjøretøyer; bremsesko, 
unntatt for kjøretøyer; bremseskiver, unntatt for 
kjøretøyer; bremseklosser, andre enn for kjøretøyer; 
børster [maskindeler]; tilførselsapparater for 
forgassere; forgassere; katalysator; dreiepatroner 
[maskindeler]; klappventiler for maskiner; 
kløtsjanordninger, unntatt for landkjøretøyer; 
kompressormotorer; drivstenger for maskiner og 
motorer; styrekabler for maskiner og motorer; 
styreinnretninger for maskiner og motorer; hydrauliske 
styringsanordninger for maskiner og motorer; 
pneumatiske styringsanordninger for maskiner og 
motorer; koblinger andre enn for landkjøretøyer; hetter 
[maskindeler]; krumtappaksler; veivhus for maskiner og 
motorer; veivaksler [maskindeler]; sylindertopplokk for 
motorer; maskinsylindere; motorsylindere; avgasser for 
fødevann; fremdriftsmaskiner andre enn for 
landkjøretøyer; drivkjeder andre enn for landkjøretøyer; 
trommer [maskindeler]; dynamoremmer; motorfester, 
andre enn for kjøretøyer; motorer for luftputefartøyer; 
maskiner for båter; hydrauliske motorer; grenrør 
[eksosrør] for motorer; lydpotter for motorer; 
ekspansjonstank [maskindeler]; vifteremmer for 
motorer; vifter for motorer; drivanordninger 
[maskindeler]; luftfiltre for rensing av motorer; filtre 
[deler av maskiner eller motorer]; armatur for 
maskinkjeler; avtrekkskanaler for maskinkjeler; 
svinghjul for maskiner; frihjul andre enn for 
landkjøretøyer; drivstoffbesparende innretninger for 
motorer; forgassere for motor med intern forbrenning; 
gearkasser andre enn for landkjøretøyer; gear 
[drivverk] andre enn for landkjøretøyer; glødeplugger 
for dieselmotorer; smøreringer [maskindel]; 
smørekasser [maskiner]; styreanordninger for 
maskiner; hengelagre for maskiner; varmevekslere 
[maskindeler]; verktøyholdere [maskindeler]; 
maskinkasser; tenningsmekanismer for 
forbrenningsmotorer; magnettennapparater; injektorer 
for motorer; jetmotorer, unntatt for landkjøretøyer; 
forbindelseskoblingsledd [maskindeler]; konsoller for 
dreiebolter; dreiebolter; kickstartere for motorsykler; 
kniver [maskindeler]; skoformer [maskindeler]; 
smørekopper [maskindeler]; motorer for båter; motorer 
andre enn for landkjøretøyer; elektriske motorer, 
unntatt for landkjøretøyer; slamfangere [maskiner]; 
eksospotter for motorer; stempelringer; 
sylinderstempler; Stempler [maskin- eller motordeler]; 
trykkavlastningsventiler [maskindeler]; trykkregulatorer 
[maskindeler]; trykkventiler [maskindeler]; 

propellmekanismer, unntatt for landkjøretøyer; pumper 
[maskin- eller motordeler]; kjøleradiatorer for motorer; 
reduksjonsgear unntatt for landkjøretøyer; spoler for 
maskiner; regulatorer [maskindeler]; rullelagre; 
sagbenker [maskindeler]; samlebeholdere for 
kalkavsetning i maskinkjeler; selvsmørende 
universallagre; selvregulerende drivstoffpumper; 
akselkoblinger [maskiner]; støtdemperstempler 
[maskindeler]; skytler [maskindeler]; vognstativer 
[maskindeler]; tennplugger for forbrenningsmotorer; 
hastighetsregulatorer for maskiner og motorer; fjærer 
[maskindeler]; understell for maskiner; startanordninger 
for motorer; statorer; kondensatorer [fortetter] 
[maskindeler]; dampmaskiner; automatiske 
kondensavledere; maskinkjeler; pakkbokser 
[maskindeler]; høytrykkskompressorer; overhetere; 
maskinbord; kraner [maskin- eller motordeler]; 
oljekoblingsanordninger unntatt for landkjøretøyer; 
Drivaksler, andre enn for landkjøretøyer; drivkjettinger 
andre enn for landkjøretøyer; drivmekanismer andre 
enn for landkjøretøyer; maskintransmisjoner; 
hydrauliske turbiner; turbiner andre enn for 
landkjøretøyer; turbokompressorer; kardangkoblinger; 
ventiler [maskindeler]; vannvarmeapparater 
[maskindeler]; vannseparatorer; maskinhjul; hjulverk for 
maskiner; dispenserer maskiner; klebebåndsfordelere 
[maskiner]; fordelingsautomater; drivstoffpumper for 
bensinstasjoner; elektriske limpistoler; 
pulveriseringsmaskiner; salgsautomater; 
sprøytemaskiner; sprøytemalingsapparater; pistoler for 
maling; maskiner for feiing, rengjøring, vasking og 
hvitvasking; acetylenrenseapparater; spylemaskiner for 
flasker; børster, elektriske [maskindeler]; børstehoder 
for støvsugere; maskiner og apparater for 
tepperens[elektrisk]; sentralstøvsuger; 
rengjøringsmaskiner og -apparater [elektrisk]; 
damprengjøringsanordninger; vaskemaskiner med 
myntinnkast; fettseparatorer; oppvaskmaskiner; 
støvblåseapparater for rengjøringsformål; 
støvfjerningsapparater for rengjøringsformål; 
høytrykkspylere; bonemaskiner for parkettgulv, 
elektrisk; poleringsmaskiner og -apparater [elektrisk]; 
skopussemaskin, elektrisk; tøysentrifuger; tilbehør til 
støvsugere for spredning av parfymerende og 
desinfiserende midler; støvsugerslanger; støvsugere; 
støvsugerposer; vaskeapparater; vaskemaskiner for 
lintøy; vaskeinstallasjoner for kjøretøyer; maskiner for 
påføring av kalkmaling og vannfarger; farge-
vaskemaskin; strykemaskiner og klespresser; 
strykemaskiner; roterende steam presser, bærbare, for 
stoff; vrimaskiner for tøy; utstyr for utvendig rydding og 
rengjøring; gatefeiemaskiner, selvdrevne; snøploger. 

  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; innspilt 
innhold; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; 
eksponerte røntgenfilmer; røntgenfotografier, andre 
enn for medisinske formål; databaser (elektronisk); 
medieinnhold; animerte tegneserier; kinematografisk 
film, eksponert; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare 
bildefiler; elektroniske publikasjoner, nedlastbare; 
eksponerte filmer; programvare; dataprogrammer 
[innregistrerte på databærere]; programvarer 
[innregistrerte edb programmer]; dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; applikasjoner, nedlastbare; 
grensesnittenheter for datamaskiner; 
overvåkningsprogrammer for datamaskiner; 
spillprogramvare; dataspillprogrammer; datafastvare; 
dataoperativsystemer; operative programmer, 
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innregistrerte for datamaskiner; informasjonsteknologi 
og audiovisuelt utstyr; forsterkere; 
avmagnetiseringsapparat for magnetbånd; dagbøker 
[elektroniske]; lesebrett; magnetbåndskriver; 
kommunikasjonsutstyr; Lydledere; akustiske 
koplingsenheter; strømvendere, elektriske; krystall 
[detektor]; høyfrekvensapparater; radioer; satellitter for 
vitenskapelige formål; apparater for opptak, 
forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; roperter; 
koblingstavler; senderapparater for elektroniske 
signaler; transmitter [telekommunikasjon]; 
senderapparater [telekommunikasjon]; transpondere; 
datanettverk og datakommunikasjonsutstyr; punkt-til-
punkt-kommunikasjonsutstyr; telefonsvarere; etuier for 
smarttelefoner; mobiltelefon stropper; trådløs telefon; 
deksel for smarttelefoner; faksmaskiner; håndfrisett for 
telefon; interkommunikasjonsapparater; mobiltelefoner; 
fototelegrafi [apparater for fototelegrafi]; 
radiopersonsøkere; radiotelegrafi sett; radiotelefoni 
sett; selfie stenger; smarttelefoner; smartklokker; 
telegraf [apparat]; telefon mottakere; telefon apparater; 
telefon sendere; teleprintere; bildetelefoner; 
walkietalkier; kringkasting utstyr; antenner som 
kommunikasjonsapparat; antenner; master for trådløse 
antenner; data lagringsenheter; kompaktdisker [audio-
video]; kompaktdisker [optiske]; disker, magnetiske; 
kodede magnetiske kort; kodede identifikasjon 
armbånd; Myke disketter; hologrammer; identitetskort 
[magnetiske]; magnetbånd; magnetisk datamedium; 
minnekort for videospillmaskiner; optiske databærere; 
optiske disketter; grammofonplater; punchemaskiner 
for hullkort; stativer for lydopptaksinstrumenter; 
lydfilmer; USB-minnepinner; videokassetter; 
videospillkassetter; videobånd; dupliseringsapparat; 
lyskopieringsapparater; fotokopieringsapparater og -
maskiner [fotografiske, elektrostatiske og termiske]; 
bildeskannere; avsøkere [databehandlingsutstyr]; 
printere; plotter; printere til bruk med datamaskiner; 
tonerkassetter, tomme, for printere og 
fotokopieringsmaskiner; Strek-kodelesere; 
koplingsenheter [databehandlingsutstyr]; 
databehandlingsapparater og -innretninger; 
elektroniske lommeoversettere; faktureringsmaskiner; 
matematikksett; optiske lesere; lesere 
[databehandlingsutstyr]; voteringsmaskiner; 
kulerammer; addisjonsmaskiner; kalkulatorer; 
regneskiver; lommekalkulatorer; fordelingsapparater for 
billetter; betalingsterminaler, pengeutleverings enheter 
og sorteringsenheter; minibankautomat; 
kassaapparater; myntstyrte mekanismer; mekanismer 
for myntstyrte apparater; myntinnkastmekanismer for 
fjernsynsapparater; tilpasset for bruk med 
datamaskiner; tastaturer for datamaskiner; computer 
periferiutstyr; elektroniske penner; joysticker for bruk 
med datamaskin, andre enn for videospill; 
magnetbåndstasjon [data]; monitorer [maskinvare]; 
mus [databehandlingsutstyr]; musematter; beskyttende 
film tilpasset dataskjermer; håndleddsstøtte for bruk 
med datamaskiner; datamaskiner og maskinvare; 
vesker tilpasset for bærbare datamaskiner; maskinvare; 
datamaskiner; plateskiftere for datamaskiner; bærbare 
datamaskiner; notisbok i form av datamaskin; etuier for 
laptoper; Smartbriller; nettbrett; PC-komponenter og 
deler; hukommelseslager for datamaskiner; 
diskettstasjon [for datamaskiner]; mikroprosessorer; 
modemer; prosessorer [sentrale prosesseringsenheter 
]; audio / visuelle og fotografiske enheter; 3D-briller; 
lyd- og bilde-mottakere; CD-spillere; DVD-spillere; 
rensebånd for lydhoder; Laserpekere; bærbare 
medieavspillere; lydbåndopptakere; enheter og 
radiomottakere; skap for høyttalere; kassettspillere; 
utstyr for bytting av platespillerstifter; 
rengjøringsapparater for grammofonplater; anordninger 
for rensing av grammofonplater; membraner [akustiske 
lydhinner]; dikteringsmaskiner; hodetelefoner; lydtrakter 
for høyttalere; mynt-opererte musikkautomater [juke 
bokser]; høyttalere; megafoner; mikrofoner; stifter for 
platespillere; platespillere; lydopptak apparater; 
apparater for lydgjengivelse; loddeapparater og -

maskiner [dybde- og høydemåling]; lommekasettspiller; 
lydarmer for platespillere; radioapparater for kjøretøyer; 
skjermenheter; mottakere og film- og video enheter; 
videokameraer; filmkameraer; digitale fotorammer; 
digitale skilt; innretninger for redigering av 
kinematografiske filmer; elektroniske oppslagstavler; 
apparater for kutting av filmer; fluoreserende skjermer; 
lysbildeapparater; lysrør for reklame; 
projeksjonsskjermer; projeksjonsapparater; 
tekstmaskiner for fjernsyn; fjernsynsapparater; 
telleapparater; videospillere; videoskjermer; enheter for 
kopiering og fremstilling; fotkameraer; Innleggskassett 
[foto]; etuier tilpassede for fotografiske apparater og 
instrumenter; apparater for innramming av diapositiver; 
lamper for mørkerom [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; blendere [fotografering]; 
avdryppingsstativer for fotografier; tørkestativer for 
fotografering; tørkeapparater for fotografier; 
forstørrelsesapparater [fotografering]; epidiaskoper; 
filtre for fotografering; filtre for ultrafiolette stråler [for 
fotografering]; blitzpærer [fotografering]; blitzlys [til 
fotografering]; rammer for diapositiver [foto]; 
glanseapparater for fotografier; heliografiske apparater; 
objektiver for astrofotografi; radiologiske apparater for 
industriell bruk; radiologiske skjermer for industriell 
bruk; skjermer [fotografi]; rastere for fotogravyr; 
utløsere [foto-]; lukkemekanismer [fotografering]; 
apparater for visning av diapositiver; 
fartsmålingsapparater [fotografering]; Spoler 
[fotografering]; stativer for fotografiapparater; 
diapositiver; fotostativer for fotografiapparater; 
fotografiske søkere; rensekar [fotografering]; 
røntgenapparater, ikke for medisinsk bruk; apparater 
og installasjoner for frembringelse av røntgenstråler, 
ikke for medisinsk bruk; signalkabler for IT, AV og 
telekommunikasjon; koaksialkabler; fiberoptiske kabler; 
optisk fiber [ledetråder for lysstråler]; telegraftråder; 
telefonledninger; magneter, magnetiserer og 
demagnetiserer; dekorative magneter; spoler for 
elektromagneter; magneter; enheter for behandling ved 
hjelp av elektrisitet; Katodeanordninger for 
rustbeskyttelse; elektrolysatorer; ioniseringsapparater 
[ikke for behandling av luft og vann]; ozonapparater; 
apparater, instrumenter og kabler for strøm; apparater 
og instrumenter for akkumulering og lagring av 
elektrisitet; Elektriske akkumulatorer; anodebatterier; 
høyspentbatterier; elektriske akkumulatorer for 
kjøretøyer; tenningsbatterier; akkumulatorkar; 
akkumulatorkasser; batteriladere; ladere for 
elektroniske sigaretter; galvaniske elementer; 
galvaniske batterier; gitter for elektriske akkumulatorer; 
plater for elektriske akkumulatorer; solbatterier; 
apparater og instrumenter for styring av elektrisitet; 
Elektriske adaptere; parasittdrepende apparater, 
elektriske; forgreiningsbokser [elektrisitet]; cellebrytere 
[elektrisitet]; reduksjonsapparater [elektrisitet]; 
sikringer; strømvekslere; komparatorer; kontrolltavler 
[elektrisitet]; omformere, elektriske; likerettere for 
strøm; fordelingstavler [elektrisitet]; strømkoblere 
[elektrisitet]; lynavledere; vipper [elektrisitet]; elektriske 
releer; regulatorer for scenebelysning; 
opptransformatorer; bryterbokser [elektrisitet]; 
fjernbrytere; tidsur (automatiske); transformatorer; 
spenningsregulatorer for kjøretøyer; isolatorer [for 
elektrisitet]; Solcellepanel; fotoceller; solcellepaneler for 
produksjon av elektrisitet; elektriske og elektroniske 
komponenter; radioforsterkere; anoder; antikatoder; 
armatur [elektrisitet]; katoder; induksjonsspoler; releer; 
spoler, elektriske; elektrisitetsmålere; kondensatorer 
[elektriske]; elektriske ledere; koblingsanordninger, 
elektriske; kontakter, elektriske; elektriske koblinger; 
deksler for elektriske kontakter; utladningsrør, 
elektriske, unntatt for belysning; fordelingsskap 
[elektrisitet]; fordelingspulter [elektrisitet]; ledningsnett, 
elektriske; smeltesikringer; holdere for elektriske spoler; 
induksjonsapparater, elektriske; koblingsbokser 
[elektrisitet]; dimmere for lys; Lysdioder [LED]; 
grunnbelastningsanordninger [for lysdimmere]; 
ringeknapper; motstander, elektriske; reostater; 
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halvledere; stikkontakter; elektromagnetiske ventiler; 
Elektriske brytere; polklemmer [elektrisitet]; radiorør; 
transistorer; trepolrør; vakuumrør [radio]; 
røntgenstrålerør, ikke for medisinsk bruk; elektriske 
kabler og ledninger; elektriske kabler; 
forbindelsesanordninger for elektriske ledninger; 
kobbertråder, isolerte; elektriske ledninger; materialer 
for elektrisk strømføring [ledninger, kabler]; elektriske 
skinner for montering av lys; sikringstråder av metall-
legeringer; identifikasjonstråd for elektriske ledninger; 
identifikasjonshylstere for elektriske ledninger; 
forbindelsesmuffer for elektriske kabler; magnetiske 
tråder; hylstre for elektriske kabler; startkabler for 
motorer; ledningsklemmer [elektrisitet]; ledningstråder, 
elektriske; kretser og kretskort; brikker [integrerte 
kretser]; integrerte kretser; kort med integrerte kretser 
[smartkort]; trykte kretser; kretskort; silisiumskiver for 
integrerte kretser; antenner og antenner som 
komponenter; optiske enheter, forsterkere og 
korrektorer; instrumenter som inneholder okularer; 
mikrometer skruer for optiske instrumenter; speil for å 
inspisere arbeid; speil [optikk]; objektiver [linser] 
[optikk]; optiske linser; optiske varer; optiske apparater 
og instrumenter; optisk glass; optiske kondensatorer; 
optiske prismer; stereoskoper; optiske forsterkere; 
kikkerter; nærbildelinser; okularer; solblendere; Luper 
[optikk]; observasjonsinstrumenter; optiske kikkhull for 
dører; periskoper; refraktorer [linsekikkerter]; 
kikkertsikter for skytevåpen; stereoskopiapparater; 
kikkerter; teleskopsikter for artilleri; laser, ikke for 
medisinsk bruk; optikervarer; korreksjonsglass [optikk]; 
korrigerende briller; kontaktlinser; beholdere for 
kontaktlinser; lorgnetter; brillekjeder; brillesnorer; 
brilleglass; brilleinnfatninger; brilleetuier; briller [optikk]; 
solbriller; enheter for vakthold, sikkerhet, beskyttelse og 
signalering; babymonitorer; brannslukningsapparat; 
klubber for brannslukning; brannslangespredere; 
brannbiler; brannpumper; brannslange; 
brannslukningsapparat; røykvarslere; sprinkleranlegg 
for brannvern; trafikkjegler; babymonitor med skjerm; 
alarmer og varslingsutstyr; akustiske alarmapparater; 
alarmklokker, elektriske; alarminstrumenter; 
tyverialarmer; brannvarslere; elektriske installasjoner 
for å forhindre tyveri; adgangskontroll enheter; 
elektrifiserte gjerder; kodede nøkkelkort; elektriske 
låser; signaliseringsutstyr; lysende sjømerker; 
ringeklokker [varslingsapparater]; summere; 
hundefløyter; dørbjeller, elektriske; blinklys [lyssignal]; 
tåkesignalinnretninger, ikke eksplosive; 
markeringsbøyer; sjøsignaliseringsapparater; optiske 
lykter; optiske lamper; veimerkingsanordninger, 
lysende eller mekaniske; signalklokker; lanterner 
[signal]; signalskilt, lysende eller mekaniske; 
signalfløyter; lydbøyer; lysende eller mekaniske 
signalanordninger; mekaniske skilt; lysskilt; sirener; 
trafikklys [signalleringsutstyr]; varseltrekanter for 
kjøretøyer; fløyte alarmer; sikkerhetsutstyr; asbest 
hansker for beskyttelse mot ulykker; asbest klær for 
beskyttelse mot brann; asbest skjermer for brannmenn; 
respirasjonsapparater [unntatt for kunstig åndedrett].; 
skuddsikre vester; skuddsikre klær; klær for beskyttelse 
mot ulykker, stråling og brann; klær for beskyttelse mot 
brann; filtre for respiratoriske masker; redningsstiger; 
sjøbrannsprøyter; brann tepper; hansker for beskyttelse 
mot ulykker; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler 
for industriell bruk; knebeskyttere for arbeidere; 
livreddende apparater og utstyr; livbøyer; 
redningsvester; livbelter; redningsflåter; 
livredningskapsler for bruk ved naturkatastrofer; 
tannbeskytter for sport; beskyttelsesnett mot ulykker; 
neseklype for dykkere og svømmere; personlig 
verneutstyr mot ulykker; Verneutstyr mot 
røntgenstråler, ikke for medisinsk bruk; spesialdrakter 
for beskyttelse av flyvere; beskyttelsesmasker; 
sikringsinnretninger for jernbanetrafikk; refleksbrikker til 
personlig bruk for beskyttelse mot trafikkulykker; 
refleksvester; støvmasker; pustemasker, andre enn for 
kunstig åndedrett; brannseil; redningsseil; 
sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 

sko for vern mot ulykker, stråling og brann; elektrisk 
oppvarmede sokker; sveisemasker; gnistfangere 
[elektrisk]; tannbeskyttere; beskyttelsesskjermer for 
ansikter til arbeidere; hodebeskyttelse; hodebeskyttere 
for sport; beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for 
sport; ridehjelmer; øyebeskyttelse; 
antiblendingsskjermer; antiblendingsbriller; briller for 
sport; dykkerutstyr; Pusteapparater for 
undervannssvømming; dykkermasker; dykkerdrakter; 
ørepropper for dykking; hansker for dykking; enheter 
for navigasjon, veiledning, sporing, målretting og 
kartlaging; kompass [måleinstrumenter]; instrumenter 
for kosmografi; kompasser; elektroniske merkelapper 
for varer; Globalt posisjoneringssystem apparater 
[GPS-]; sjøkompass; nautiske apparater og 
instrumenter; navigasjonsapparater for kjøretøyer; 
navigasjonsinstrumenter; satelittnavigatorer; 
sekstanter; automatiske styreanordninge for kjøretøyer; 
bærbare aktivitetsmålere; instrumenter for måling, 
avdekkelse og overvåking, indikatorer og kontrollere; 
analyseapparater for luft; mekanismer for jetongstyrte 
apparater; diagnoseapparater, ikke for medisinske 
formål; doseringsapparater; undersøkelsesapparater 
for næringsmidler; trykkmålere for ventiler; stroboskop; 
temperaturindikator, ikke for medisinske formål; 
vindpølser [for angivelse av vindretning]; 
måleinstrumenter; Elektriske apparater for kontroll og 
overvåkning; detektorer; kontrollapparater for 
frankering; detektorer for falske mynter; detektorer av 
metall for industriell eller militær bruk; detektorer; 
larelamper [for kontroll av egg]; automatiske indikatorer 
på lavt trykk i bildekk [dekkene]; elektrisktap 
indikatorer; radarapparater; ønskekvister.; sonarer; 
lydmålere; enheter til  testing og kvalitetskontroll; 
kollisjonstestdukker; gasstestingsinstrumenter; 
materialtestingsinstrumenter og maskiner; testing 
apparat ikke for medisinske formål; målings-, tellings-, 
justerings- og kalibreringsinstrumenter; 
syrehydrometre; syremålere for batterier; strålemålere; 
aerometere; sprit; kikkertlinjaler; vindmålere; 
apertometer [optikk]; azimutinstrumenter; barometre; 
kalibreringsringer; kalorimålere; tilkoblede armbånd 
[måleinstrumenter]; målere; densimetre; densitometre; 
dynamometre; ergometer; eksponeringsmålerne 
[lysmålere]; mengdemålere; frekvensmåler; 
bensinmålere; Gassmålere [måleinstrumenter]; målere; 
markeringsanordning for søm; fuktighetsmålere; 
hygrometer; laktodensimetre [melkeprøver]; laktometer; 
landmålerstang; landmålerinstrumenter; nivåindikator 
[horisontal måler]; logger [måleinstrumenter]; marine 
ekkolodd; strekmål [måleverktøy]; målestokker; 
måleapparat; måleinstrumenter, elektriske; måleglass; 
måleinstrumenter; måleskjeer; kvikksølvnivåer; 
metronomer; pengetelle- og sorteringsmaskiner; 
oktanter; fotometre; flytabeller [oppmåling 
instrumenter]; planimetre; loddsnor; loddlinjer; 
olarimetre; presisjonsmåleapparat; manometre; 
trykkmåleapparat; trykkindikatorer; vinkel 
[måleinstrumenter]; kvantumsindikatorer; 
avstandsmålere; refraktometer; turtellere; 
sukkermålere; salino-metere; skrue-tappe-profiler; 
skråningsindikatorer; spektroskopiske 
måleinstrumenter; vater; sulfitometer; 
oppmålinginstrumenter; oppmålingskjeder; 
oppmålingsapparater og instrumenter; 
nivelleringskikkerter; taksametre; teodolitter; trådtellere 
[luper for å undersøke stoffer]; vakuummålere; 
variometre; viskosimeter; vannstandsmålere; 
bølgemålere; brovekter [veieapparater]; veiemaskiner; 
vektlodd; dataloggere; lydopptakere; kilometertellere for 
kjøretøyer; tidsregistreringsapparater; kronografer 
[tidsregisteringsapparater]; timeglass; parkometeret; 
tidopptaker; stemplingsur [tidsregistreringsapparat]; 
bismervekter; avbalanseringsapparater; brevvekter; 
presisjonsvekter; vekter; veieapparater og -
instrumenter; distansemålere; høydemålere; 
kalibermål; vinkelhaker [måleinstrument]; 
avstandsmåleapparater; skreddermål; 
måleinstrumenter for bredde og høyde; apparater for å 
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måle tykkelsen på lær; måleapparater for huder; 
mikrometer; skrittellere [podometer]; målebånd; 
skyvelær; regnestaver; sondeliner; sondeblylodd; 
sfærometer; skyvemål; hastighetsmålingsutstyr; 
akslerasjonsmålere; fartsmålere for kjøretøyer; 
hastighetsmålere; takometer; temperaturmålere; 
pyrometer; termometre, ikke for medisinsk bruk; 
måleapparater, elektriske; amperemeter; galvanimetre; 
ohmmålere [motstandsmålere]; oscillograf; voltmetere; 
kontrollinstrumenter for varmekjeler; 
dekompresjonskammer; elektrodynamiske apparater 
for fjernstyring av sporvekslere; elektrodynamiske 
apparater for fjernstyring av signaler; 
varmekontrollapparater; fjerntenningsapparater, 
elektriske; kontrollapparater, elektriske; elektriske 
installasjoner for fjernstyring av industrioperasjoner; 
fjernkontroller; hastighetsregulatorer for platespillere; 
termostater; termostater for kjøretøyer; vitenskapelig 
utstyr og -instrumenter; laboratorieutstyr og -
instrumenter; undervisningsutstyr og -instrumenter og 
simulatorer; apparater og instrumenter for astronomi; 
audiovisuelle undervisningsapparater; betatroner; 
kapillarrør; kjemiapparater og instrumenter; 
kromatografiapparat for laboratoriebruk; klær spesielt 
laget for laboratorier; beholdere for objektglass; digler 
[laboratorie]; cyclotroner; membraner for vitenskapelige 
apparater; diffraksjonsapparat [mikros]; 
destillasjonsapparatet for vitenskaplige formål; DNA 
chips; elektroniske halsbånd for å trene dyr; apparat for 
gjæring [laboratorieapparat]; ovner for laboratoriebruk; 
møbler spesielt laget for laboratorier; inkubatorer for 
bakteriekultur; laboratoriebrett; 
Laboratoriumsentrifuger; meteorologiske ballonger; 
meteorologiske instrumenter; mikroskoper; mikrotomer; 
apparater for omtapping av oksygen; 
partikkelakseleratorer; petriskåler; apparater og 
instrumenter for fysikk; pipetter; pitotrør; prober for 
vitenskapelige formål; gjenopplivingsdukker 
[undervisning apparater]; retorter; kolbestativer; 
simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; 
spektrografapparater; destillasjonskolber for 
eksperimenter i laboratorier; undervisningsapparater; 
prøverør; urinometere.  

  Klasse 35   Reklame; Bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; 
Kontorfunksjoner; detaljhandel og engrostjenester i 
forbindelse med kjemikalier som brukes i industri, 
vitenskap og fotografering, samt i jordbruk, hagebruk 
og skogbruk, ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast, husdyrgjødsel, slukkekomposisjoner, 
preparater for herding og lodding, kjemiske stoffer for 
konservering av næringsmidler, garvestoffer, lim som 
brukes i industrien, maling, lakk, konserveringsmidler 
mot rust og mot forringelse av tre, fargestoffer, 
beisemidler , rå naturlig harpiks, metaller i folie og 
pulverform for bruk i malerier, dekorering, trykking og 
kunst, Blekepreparater og andre stoffer for klesvask, 
rengjøring, polering, skure og slipepreparater, såper, 
parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårprodkter, 
tannpleiemidler, Industrielle oljer og fett, smøremidler, 
støvdempende, komposisjoner for fukting og binding av 
støv, drivstoff, inkludert motorbensin, og lyskilder, lys 
og veker for belysning, farmasi-, medisin- og 
veterinærpreparater, hygieniske preparater for 
medisinske formål, Diettmat og substanser for 
medisinsk eller veterinærisk bruk, mat til babyer, 
kosttilskudd for mennesker og dyr, Murpuss, 
bandasjemateriale, materiale for tannfyllinger og 
tannavtrykk, Desinfeksjonsmidler, Midler for å ødelegge 
skadedyr, Soppmidler, ugressmidler, vanlige metaller 
og legeringer, bygningsmaterialer av metall, 
transportable bygninger av metall, materialer av metall 
for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og ledninger av 
vanlig metall, Jernvarer, småartikler av metall, varer av 
metall i form av aluminiumsfolie, pins, baller, bånd , 
fuglebad, bjeller, belter, bolter, låser, bokser, armbånd, 
braketter, byster, statuetter, pengeskrin, kraner, ringer, 
dørhammere, dørhåndtak, dørstoppere, øyebolter, 
fotskrapere, Brannvakt, lodde, hengsler, kroker , 
metallbånd, hesteskospiker, husnummer, nøkler, 

nøkkelringer, knotter, låser, byster, figurer, negler, 
hengelåser, pins, rør, plugger, stenger, fingerbøl, 
skruer, kraner, blikkbokser, verktøykasser, rør og 
slanger av metall, Safer, malm, maskiner og 
maskinverktøy, landbruksmaskiner, verktøy og utstyr, 
masseforflyttingsmaskiner, verktøy og utstyr, 
anleggsmaskiner, verktøy og utstyr, olje- og 
gassutvinningsmaskiner, verktøy og utstyr, 
gruvedriftmaskiner, verktøy og utstyr, hagearbeid og 
skogbruksmaskiner, redskaper og utstyr, pumper, 
kompressorer og vifter, roboter, maskiner og maskiner 
for behandling av materialer og for produksjon, Motorer 
og maskiner [unntatt for landkjøretøyer], 
Maskinkopling- og transmisjonskomponenter [unntatt 
for landkjøretøyer], jordbruksredskaper, andre enn 
hånddrevne., Rugemaskiner for egg, automatiske 
fordelingsautomater, Håndverktøy, håndbetjente og 
redskaper [hånd-opererte], Bestikk, Hugg- og 
stikkvåpen, barberhøvler, vitenskapelige, nautiske, 
oppmåling, fotografisk, kinematografisk, optisk, veiing, 
måling, signalering, kontroll [tilsyn], livreddende og 
undervisningapparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter for leding, veksling, omforming, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, 
apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd 
eller bilder, magnetiske databærere, innspillingsplater, 
CD-plater, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, 
Mekanismer for mynt -opererte apparater, 
Kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, bærbare 
datamaskiner, nettbrett, håndholdte elektroniske 
enheter, personlige digitale assistenter, digitale 
musikkspillere, mobiltelefon, smarttelefoner, digitale 
kameraer og digitale videokameraer, ebok-leser, 
trådløse kommunikasjonsenheter, programvare til PC, 
brannslokkingsapparat, kirurgiske apparater, 
legeapparater, tannlegeapparater og 
veterinærapparater og instrumenter, kunstige lemmer, 
øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, 
apparater til belysning, oppvarming, dampgenering, 
matlaging, kjøling, tørking , ventilasjon, vannforsyning 
og sanitære formål, Kjøretøy, Apparater for bevegelse 
på land, i luft eller vann, skytevåpen, ammunisjon og 
prosjektiler, sprengstoff, fyrverkeri, Edle metaller og 
legeringer, varer i edle metaller eller varer belagt med 
dette i form av amuletter, merker, perler, bokser, 
armbånd, byster, statuer, kjeder, charms, slipsnåler, 
cloisonné-smykker, mynter, mansjettknapper, 
øredobber, hatteornamenter, smykkeskrin, smykker, 
nøkkelringer, medaljonger, medaljer, halskjeder, ringer, 
klokkeremmer, pyntegjenstander, kunstverk, smykker, 
edelstener, Klokke og kronometriske instrumenter, 
Musikkinstrumenter, papir og papp, varer laget av papir 
og papp i form av kort, mapper, bokser, bokmerker, 
album, konvolutter, vesker, tegninger, bøker, buer, 
kalendere, karbonpapir, kataloger, Karaffelbrikker av 
papir, kaffefilter, overføringsbilder [dekalkomanibilder, 
dokumentfiler, dokumentholdere, skuffeinnlegg , 
mønstre, papir flagg, grafiske utskrifter, 
gratulasjonskort, kartotekkort, bok og- 
dokumentomslag, etiketter, lysende papir, magasiner, 
kart, ølmatter, papirservietter, nyhetsbrev, aviser, 
notatbøker, emballasje, pakkepapir, silkepapir, 
skriveblokker, brosjyrer, papirbånd, ark, bilder og 
fotopapir, trykksaker, rutetider, utklippsbøker, farget 
papir, transparent papir, samlekort, papirhåndklær, 
innpakningspapir, trykksaker, Bindingsmateriale, 
fotografier, skrivesaker, lim for husholdningsformål, 
materialer som nrukes av kunstnere, Pensler, 
skrivemaskiner og kontorrekvisita [unntatt møbler], 
Instruksjons- og undervisningsmateriell [unntatt 
apparat], Plastmaterialer for emballasje, trykkerityper, 
Ubehandlet og semi-behandlet gummi, guttaperka , 
gummi, asbest, glimmer og erstatninger for alle disse 
materialer, plast i ekstrudert form for bruk i produksjon, 
pakking, stopping og isolerende materialer, fleksible 
rør, ikke av metall, lær og imitasjoner av lær, varer 
laget av lær og imitasjoner av lær i naturen av 
dyreskinn, huder, kofferter og bager, paraplyer og 
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parasoller, spaserstokker, attachevesker, skulderreimer 
med skinn, Lærbesetning for møbler, slyngevesker, 
skinnbånd, kofferter, klesposer til reise, huder og skinn, 
bokser av lær for hjelmer, tursekk, hattebokser av lær, 
paraplytrekk, spaserstokker, reisevesker, vesker, 
reiseposer, clutch [vesker], skuldervesker, 
hverdagsvesker, fritidsvesker, skolevesker, 
skipssekker, strandvesker,  lommebøker, 
kredittkortholdere, bagasjevesker, bagger, 
sportsvesker, ryggsekker,  ransler, kofferter, bager for 
kosmetikk, dokumentmapper, notemapper, 
nøkkelbokser (leatherware), rammer for paraplyer eller 
parasoller, pengepung [lærvare], reisevesker, kofferter 
(bagasje), bokser av lær eller skinn, dyreskinn, huder, 
kofferter og bager, pisker og seletøy, møbler, speil, 
bilderammer, dyreskinn, huder, badebukser og bager, 
Paraplyer og parasoller , spaserstokker, sveper, 
seletøy, Byggematerialer, materialer [ikke-metalliske], 
ikke-metalliske stive rør for bygging, Asfalt, bek og 
bitumen, ikke-metalliske transportable bygninger, 
monumenter, ikke av metall, møbler, speil, bilderammer 
, ubearbeidde eller semi-arbeidet bein, horn, elfenben, 
hvalben og perlemor, skjell, merskum, gul rav, 
produkter laget av bein, horn, elfenben, hvalben eller 
perlemor, skjell, merskum, gul rav i naturen av plater, 
kunst, skulpturer, bokser, byster,  klokkespill, 
dekorasjoner, pidestaller, notestoler, rør, håndholdte 
speil, bestikkhåndtak, bilderammer, rørlengder, 
tallerkener, tallerkener, flaskepropper, knsktverk, 
husholdning eller kjøkkenredskaper og beholdere, 
kammer og svamper, børster [unntatt pensler], 
materialer for ålage pensler, artikler for 
rengjøringsformål, stålull, ubearbeidde eller semi-
bearbeidet glass [unntatt glass som brukes i 
byggninger], glass, porselen og steingods , tau og 
strenger, Padding og materiale til emballering [unntak 
for materiale av papir, gummi eller plast], Rå 
fibertekstilmaterialer, telt, markiser, presenninger, nett, 
Seil, bager, Garn og tråder, for tekstil bruk, Tekstiler og 
erstatninger for tekstiler, Sengetepper, duker, klær, 
sko, hodeplagg, blonder og broderier, bånd og fletter, 
knapper, hekter og maljer, pins og nåler, Kunstige 
blomster, tepper, linoleum og annet materiale for å 
dekke eksisterende gulv, veggtepper [ikke-tekstil], spill 
og leker, gymnastikk- og sportsartikler, Pynt til juletrær, 
Kjøtt, fisk, fjærkre og spill, kjøttekstrakter, Hermetiserte, 
fryste, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og kunstig kaffe, 
ris, Tapioca og sago, mel og preparater laget av korn, 
brød, kaker og godterier, Spiseis, sukker, honning, 
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser 
[krydder], Krydder, Is, landbruk, hagebruk og 
skogbrukprodukter, levende dyr, friske frukter og 
grønnsaker, levende planter og blomster, 
næringsmidler for dyr, Malt, rå og ubehandlet korn og 
frø, øl, Mineral og karbonisert vann og andre alkoholfrie 
drikkevarer, fruktdrikk og fruktjuicer, sirup og andre 
preparater for lage drikker, Alkoholholdige drikker 
[unntatt øl], Tobakk, røykeartikler, fyrstikker; Reklame; 
reklamebyråtjenester; produksjon av reklamefilmer; 
reklameoppslag; utendørsreklame; design av 
reklamemateriell; layout-tjenester for reklameformål; 
markedsføring; modellering for reklame- eller 
salgsarbeid; on-line annonsering på datanettverk; 
betale per klikk-annonsering; publisering av 
reklametekster; reklamemateriellutleie; radioreklame; 
sagspromotering for andre; tekstskriving for 
reklameformål; søkemotoroptimalisering for 
salgsarbeid; sponsede søk; telemarketing tjenester; 
TV-reklame; oppdatering av reklamemateriell; 
nettstedtrafikkoptimalisering; webindeksering for 
kommersielle eller reklameformål; skriving av 
reklametekster; PR; demonstrasjon av varer; 
presentasjon av varer på kommunikasjonsmedier, for 
detaljhandel formål; vindusutstilling; organisering av 
utstillinger for kommersielle eller reklameformål; 
organisering av messer for kommersielle eller 
reklameformål; organisering av moteshow for 

reklameformål; administrasjon av bonusprogram; 
administrasjon av forbrukerlojalitetsprogrammer; utleie 
av reklameplass; utleie av reklametid på 
kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplakater 
[reklametavler]; annonsering av postordreprodukter; 
postreklame; formidling av reklamemateriell; utdeling 
av vareprøver; administrativ behandling av 
innkjøpsordre; kommersiell informasjon og råd til 
forbrukerne -eksportbyråtjenester for import-eksport; 
forhandling og inngåelse av kommersielle 
transaksjoner for tredjeparter; formidling av 
avisabonnementer [for tredjemann]; tilveiebringelse av 
en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av 
varer og tjenester; prissammenligningstjenester; 
anskaffelsestjenester for andre [kjøp av varer og 
tjenester til andre virksomheter]; tilveiebringelse av 
teletjeneste abbonnement for andre; utleie av 
salgsstands; utleie av auksjonsstands; utleie av 
salgsautomater; bistand ved forretningsledelse; 
bedriftsopplysninger; konsulentbistand i 
forretningssaker; forretningsledelse av hoteller; 
forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse av idrettsutøvere; forretningsledelse 
for freelance tjenesteleverandører; 
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; 
forretningsledelse av refusjonsprogrammer for andre; 
kommersiell eller industriell ledelsesbistand; 
fremskaffelse av kommersiell og forretnings 
kontaktinformasjon; kommersielle formidlingstjenester; 
outsourcing av adminstrative ledelsestjenester for 
bedrifter; outsourcingstjenester 
[virksomhetsassistanse]; omflyttingstjenester, nemlig 
omflytting av personale for bedrifter; telefonsvarer etter 
utilgjengelige abonnenter; bokføring; regnskap; 
selskapsrevisjon; regnskapsanalyser; 
skatteforberedelser; skatteinnleveringstjenester; 
administrativ databehandling; sammenstilling av 
informasjon i datamaskiner og databaser; datastyrt 
filbehandling; søk i datafiler for andre; systematisering 
av informasjon i databaser; HR og 
rekrutteringstjenester; rekrutteringstjenester; 
konsultasjoner i personalspørsmål; 
personellrekruttering; psykologiske tester for valg av 
personell; skriving av CV for andre; 
avtaleplanleggingstjenester [kontorfunksjoner]; 
avtalepåminnelsesjenester [kontorfunksjoner]; 
reproduksjon av dokmenter; fakturering; 
lønnsforberedelse; fotokopiering; sekretærtjenester; 
stenografi; transkripsjon av kommunikasjon 
[kontorfunksjoner]; maskinskriving; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser; tekstbehandling; 
bedriftsledelse og rådgivning for forretningsledelse; 
konsulentvirksomhet knyttet til forretningsledelse; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; profesjonell 
forretningsrådgivning; leie av kontormaskiner og  utstyr; 
leie av kopimaskiner; forretningsanalyse, forsknings- og 
informasjonstjenester; f forretningsevaluering; 
Kommersielle undersøkelser; virksomhetsforskning; 
forretningsinformasjon; gi forretningsinformasjon via en 
nettside; byråtjenester for kommersiell informasjon; 
kostprisanalyse; økonomiske prognoser; 
klippingtjenester for nyheter; markedsundersøkelser; 
markedsundersøkelse; meningsmåling; innsamling og 
systematisering av bedriftens data; utarbeidelse av 
statistikk. 

  Klasse 36   Forsikring, pengesaker og eiendomssaker; 
aktuartjenester; kausjon-bonding; forsikringsmegling; 
forsikringskonsulentvirksomhet; 
forsikringsinformasjonstjenester; kausjonstjenester; 
forsikringsvirksomhet evalueringer og vurderinger for 
forsikringsformål; ulykkesforsikring; brannforsikring; 
helseforsikring, forsikring; livsforsikring; sjøforsikring; 
garantitjenester; eiendomsmeglingstjenester; 
boligformidling [leiligheter],  bestyrelse av leiegårder; 
utleie av leiligheter; utleie av gårder; utleie av kontorer 
[eiendoms]; utleie av fast eiendom; 
eiendomsmeglingstjenester; eiendomsmegling; 
eiendomsforvaltning; husleieinnkreving; pantelån; 
behandling av elektroniske betalinger gjort via 
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forskuddskort og kontantkort; utstedelse av gavekort av 
verdi; utstedelse av reisesjekker; deponering av 
verdipapirer; banktjenester; økonomiske og monetære 
tjenester; bank; megling; megling av karbonkreditter; 
virksomhetsavviklingstjenester, [økonomisk]; 
økonomistyring; økonomisk styring av 
refusjonsutbetalinger for andre; nettbank; som gir 
rabatter for deltakende virksomheter gjennom bruk av 
et medlemskort; sparebanktjenester; bestyrelse av 
familiestiftelser; valutahandel og utvekslingsjenester; 
utveksling av penger; verdipapirer og 
varehandelstjenester; clearing [økonomisk]; 
verdipapirmegling; børsnoteringer; 
aksjemeglingstjenester; aksje- og obligasjonsmegling; 
låne- og kreditt, og leaseing- og finansieringstjenester; 
kredittbyråtjenester; ordne finansiering for 
byggeprosjekter; lease-kjøpfinansiering; avdragsfrie 
lån; utlån mot sikkerhet; lån [finansiering]; boliglån 
banktjenester; inkassobyråtjenester; factoring; 
investeringstjenester; investeringer; investering av 
midler; finansinvesteringer; fond; rettede 
fondstjenester; finansielle tjenester og 
verdipapirutstedelse (investment banking); økonomiske 
overføringer og transaksjoner, samt betalingstjenester; 
elektronisk overføring av midler; 
pensjonsbetalingstjenester; kontanter, sjekk (sjekk) og 
postanvisningstjenester; korttjenester; utstedelse av 
kredittkort; behandling av kredittkortbetalinger; 
behandling av debetkort; Skatte- og 
avgiftsbetalingstjenester; finansiellinformasjon, data, 
rådgivning og konsulenttjenester; sjekk [sjekk] 
verifisering; gjeldsrådgivningstjenester; finansiell 
analyse; økonomisk rådgivning; økonomisk 
informasjon; gi finansiell informasjon via en nettside; 
evaluering [finansiell vurdering] av 
reparasjonskostnader; finansielle vurderinger og 
kredittrapporter; finansielle avgrensningstjenester; 
økonomisk evaluering [forsikring, bank, eiendom]; 
regnskapsverdivurdering; finansielle 
planleggingingstjenester; pensjonplanleggingstjenester; 
finansiering og finansieringstjenester; 
risikokapitaltjenester; tjenester for innsamling til 
veldedighet og sponsing; veldedig innsamlingen; 
finansiell sponsing; organisering av samlinger; 
verdsettelsestjenester; antikk vurdering; 
kunstvurdering; tjenester for innsamling til veldedighet; 
taksering av trær på rot; økonomisk evaluering av ull; 
smykkevurderinger; numismatisk vurdering; 
Eiendomstakst; frimerkevurdering. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; Telekommunikasjonstjenester; 
kommunikasjon ved telegrammer; informasjon om 
telekommunikasjon; sending av melding; 
nyhetsbyråtjenester; radiokommunikasjon; 
satellittoverføring; telekommunikasjon routing og 
koblingstjenester; telegraftjenester; telekstjenester; 
overføring av telegrammer; videokonferansetjenester; 
kringkastingtjenester; kabel-tv-kringkasting; 
radiokringkasting; tilby telekommunikasjonskanaler for 
telekjøptjenester; fjernsynskringkasting; video-on-
demand overføring; trådløs kringkasting; telefon- og 
mobiltelefontjenester; kommunikasjon via telefon; 
kommunikasjon ved mobiltelefoner; faksimileoverføring; 
personsøkertjeneste [radio, telefon eller andre former 
for elektronisk kommunikasjon]; 
Telekonferansetjenester; telefontjenester; 
taleposttjenester; datakommunikasjon og Internett-
tilgang; leie av tilgang til globale datanettverk; 
kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon 
ved fiberoptiske nettverk; dataassistert overføring av 
beskjeder og bilder; elektroniske oppslagstavler 
[teletjenester]; tilby Internett-chatrooms; tilby nettfora; 
streaming av data; tilby teleforbindelser til et globalt 
datanettverk; overføring av elektronisk post; overføring 
av gratulasjonskort online; overføring av digitale filer 
som gir brukeren tilgang til globale datanettverk, tilgang 
til innhold, nettsteder og portaler; tilby tilgang til 
databaser; bestemmelse og utleie av 
telekommunikasjonstjenester og utstyr; leie av faksimile 
utstyr; utleie av sende- og meldingsapparater; leie av 

modemer; utleie av telekommunikasjonsutstyr; leie av 
telefoner; Informasjons-, konsulent- og 
rådgivningstjenester knyttet til telekommunikasjon. 

  Klasse 39   Transport; pakking og lagring av varer; 
reisearrangement; distribusjon av rørledning og kabel; 
distribusjon av energi; distribusjon av elektrisitet; 
transport i rør; vannforsyning; vanndistribusjon; 
Lufttransport; utleie av flymotorer; ambulansetransport; 
pansret biltransport; båttransport; biltransport; 
fergetransport; Sjøtransport; operere kanalsluser; 
losvirksomhet; jernbanetransport; transport på elv; 
skipsmegling; trafikkinformasjon; transport; transport og 
lagring av avfall; transportmegling; 
transportreservasjon; transportinformasjon; 
transportlogistikk; navigasjon (posisjonering, og rute og 
kursplotting); gi veibeskrivelser for reiseformål; utleie av 
navigasjonssystemer; transport og levering av varer; 
lektertransport; godsbefraktning; levering av varer; 
levering av aviser, levering av varer på postordre; 
levering av blomster; bevoktet transport av verdisaker; 
transport med lastebiler; bærertjenester [bagasje]; 
lasthåndtering; frakt-, transport og fjerningstjenester; 
innsamling av resirkulerbare varer [transport]; frakt 
[frakt av varer]; spedisjon; fraktmegling; 
omvisningstjenester; oppskyting av satellitter for andre; 
lektertrafikk; fjerningstjenester; transport av møbler; 
lossetjenester; postlevering og budtjenester; 
budtjenester [meldinger eller merchandise]; frankering 
av post; Meldingslevering; pakker; utleie av 
transportmidler; Flyutleie; båtutleie; Bilutleie; 
hesteutleie; utleie av racing biler; utleie av turistbusser; 
utleie av godsvogner; leie av traktorer; kjøretøyutleie; 
leie av takstativer til kjøretøy; leie av rullestoler; reise 
og passasjertransport; booking av seter for reise; 
busstransport; sjåførtjenester; arrangering av cruise; 
eskorte av reisende; persontransport; lystbåttransport; 
drosjetransport; trikketransport; sporvogntransport; 
transport av reisende; reisereservasjon; sightseeing, 
reiseleder- og ekskursjonstjenester; transporttjenester 
til sightseeingturer; arrangering av reiser og turer; 
redningstjenester, tauing og berging; leie av 
dykkerklokker; utleie av drakter; flottberging av skip; 
redningsaksjoner [transport]; berging av skip; 
innsamling; tauing; undervannsberging; 
tauingstjenester ved kjøretøyuhell; pakking og lagring 
av varer; tappingstjenester; utleie av frysere; 
gavepakking; emballering av varer; fysisk lagring av 
elektronisk lagrede data eller dokumenter; 
kjøleskapsutleie; lagring av varer; lagertjenester; 
lagring av informasjon; utleie av lagercontainere, utleie 
av varehus; innpakning av varer; parkering og 
kjøretøylagring, fortøyning; lagring av båt; bilparkering; 
garasjeutleie; parkeringsplassutleie; konsulenttjenester 
knyttet til lagerhold; konsulenttjenester knyttet til 
transport; reisekonsulent- og informasjonstjenester; 
konsulenttjenester knyttet til distribusjon av energi, 
elektrisitet og vannforsyning 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design knyttet dertil; industriell analyse og 
forskningstjenester; design og utvikling av maskinvare 
og programvare; IT-tjenester; datasystemanalyse; 
datasystemutforming; overvåking av datasystemer ved 
fjerntilgang; outsourcingstjenester innen 
informasjonsteknologi; teknisk skriving; 
programvareutvikling, programmering og 
gjennomføring; dataprogramering; 
dataprogramvaredesign; opprette og vedlikeholde 
nettsteder for andre; installasjon av dataprogrammer; 
vedlikehold av dataprogrammer; oppdatering av 
programvare; maskinvareutvikling; konsulent i design 
og utvikling av maskinvare; hosting-tjenester og 
programvare som en tjeneste og utleie av programvare; 
nettskytjenester; utleie av dataprogrammer; elektronisk 
lagring av data; hosting av datarom [nettsider]; 
fjernlagring av datasikkerhetskopier; gi tilgang til 
søkemotorer på Internett; server-hosting; programvare 
som en tjeneste [SaaS]; leie av webservere; leie av 
maskinvare og fasiliteter; datamaskin utleie; IT-
rådgivning, rådgivende tjenester og 
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informasjonstjenester; konsulenttjenester knyttet til 
dataprogrammer; konsulenttjenester knyttet til 
datasikkerhet; konsulenttjenester knyttet til 
informasjonsteknologi [IT]; tilby informasjon om 
datateknologi og programmering via en nettside; 
datasikkerhetstjenester, databeskyttelsestjenester og 
datarestaureringstjenester; 
datavirusbeskyttelsestjenester; gjenoppretting av 
datamaskindata; dataduplisering og 
konverteringstjenester, data-kodingstjenester; 
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media; datakonvertering av 
dataprogrammer og data [ikke fysisk 
konverteringstjenester]; digitalisering av dokumenter 
[skanning]; duplisering av dataprogrammer; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester; kalibrering 
[måle]; kartografitjenester; konsulenttjenester knyttet til 
datateknologi; konstruksjonutkast; konsulenttjenester 
innen energisparing; kosmetisk forskning; 
energirevisjon; håndskriftsanalyse [graphology]; 
mekanisk forskning; kvalitetsevaluering av ull; forskning 
og utvikling av nye produkter for andre; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; teknisk 
forskning; tekniske prosjektstudier; teknologiske 
konsulenttjenester, konsulenttjenester  innen 
telekommunikasjonsteknologi; vannanalyse; 
medisinske og farmakologiske forskningstjenester; 
kliniske studier; ingeniørtjenester; ingeniørvirksomhet 
[teknisk ekspertise]; kartlegging og leting; analyse 
innen oljefeltetutnyttelse; geologiske undersøkelser; 
geologisk leting; geologisk forskning; landmåling; 
oljeprospektering; olje-feltundersøkelser; 
oljebrønntesting; oppmåling; undervannsleting; 
arkitektoniske tjenester og byplanleggingstjenester; 
arkitektoniske tjenester; arkitektonisk konsulent; Urban 
planlegging; naturfaglige tjenester; bakteriologisk 
forskning; biologisk forskning; kjemisk analyse; kjemisk 
forskning; kjemitjenester; fysikk [forskning]; 
Naturvitenskap tjenester; kunstig tåkeoppløsning; 
meteorologisk informasjon; forskning innen miljøvern; 
formidling av vitenskapelig informasjon, råd og 
rådgivning i forhold til klimakvoter; værvarsling; testing, 
godkjenning og kvalitetskontroll; tjenester innen 
autentisering av kunstverk; kvalitetskontroll; 
kvalitetsevaluering av stående tømmer; materialtesting; 
tekstiltesting; kjøretøytesting; designtjenester; 
utformingen av interiøret; interiørdesign; kjoledesign; 
grafisk design; industriell design; emballasjedesign; 
styling [industriell design]; web-design. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; sosiale tjenester fra 
andre for å imøtekomme individuelle behov; sikkerhet, 
redning, sikkerhet og håndhevingstjenester; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; utleie 
av brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; 
brannslukking; vakttjenester; inspeksjon av fabrikker av 
sikkerhetshensyn; overvåking av innbrudds- og 
trygghetsalarmer; nattevakttjenester; åpning av 
sikkerhetslåser; livvakttjenester; granskingtjenester av 
privatpersoner; utleie av safer; konsulenttjenester innen 
sikkerhet; sporing av stjålet eiendom; 
adopsjonsbyråtjenester; barnevakttjenester; ledsagere 
[anstandspersoner]; slektsforskning; hustilsyn; 
tilbakelevering av tapte eiendeler; on-line sosiale 
nettverkstjenester; personlig stylingkonsulent; personlig 
brevskrivingstjenester; dyrepassertjenester; 
planlegging og arrangering av bryllup seremonier; 
frislipp av duer for spesielle anledninger; astrologiske 
og åndelige tjenester; konsulenttjenester innen 
astrologi; spåing i kort; horoskopstillelse; åndelig 
konsulentvirksomhet; utleie av klær; kjoleutleie; 
detektivtjenester; detektivbyråtjenester; etterforskning 
av forsvunne personer; datingtjenester; 
ekteskapsbyråtjenester; begravelsestjenester; 
krematorietjenester; balsameringstjenester; 
gjennomføring av begravelses seremonier; 
begravelsesbyråer; religiøse tjenester; organisering av 
religiøse møter; juridiske tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgiftstjenester; forvaltning av 

opphavsrettigheter; rådgivning for immateriell 
eiendomsrett; juridisk forskning; juridiske 
dokumentetforberedelsestjenester; rettslig 
administrasjon av lisenser; lisensiering av åndsverk; 
lisensiering av programvare [juridiske tjenester]; 
søksmålstjenester; mekling; overvåking av immaterielle 
rettigheter for juridisk rådgivningsformål; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; informasjon og 
rådgivning i forbindelse med de ovennevnte tjenester i 
klasse 45. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290855 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201608612 
(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: 
 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 7   Snøfresere. 
  Klasse 12   ATV-firehjulinger; mopeder; scootere; motorcrossere; 

mini-motorsykler; motorsykler; snøfresere; 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, pocket bikes, sykler, 
tredemøller, snøfresere, elektriske kjøretøy for barn og 
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: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290856 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201611318 
(220) Inndato: 2016.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue East, US-
FL34208 BRADENTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Frukt juicer, fruktjuicedrikker og smoothies. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290857 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(300) Søknadsprioritet 2016.04.25, US, 87/013,325 
(210) Søknadsnr.: 201611019 
(220) Inndato: 2016.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Phoenix Labs, 220 - 4259 Canada Way, CA-V5G1H3 
BURNABY, BC, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar data- og videospillprogramvare; 
nedlastbare elektroniske spill via Internett og trådløse 
innretninger; nedlastbar dataapplikasjonsprogramvare 
innen området for spill; interaktive data- og 
videospillprogrammer; nedlastbare interaktive online 
dataspillprogrammer for flere brukere; ingenting av det 
foregående er relatert til fly eller flysimulering. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester; nemlig, tilveiebringelse av 
online dataspill; tilveiebringelse av interaktive online 
dataspill; tilveiebringelse av nedlastbare interaktive 
online dataspill for flere brukere; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for 
innholdsstyringssystem som gjør det mulig for spillere å 
se statistisk informasjon om andre spilleres 
prestasjoner innen området for data- og videospill; 
tilveiebringelse av informasjon for å spore status til 
andre brukere av online interaktive spill og matche 
onlinespillere med andre spillere på alle 
ferdighetsnivåer; tilveiebringelse av et nettsted med 
online informasjon om og strategier for dataspill; 
fanklubbtjenester; arrangering og gjennomføring av 
konkurranser for video- og dataspillspillere; ingenting 
av det foregående er relatert til fly eller flysimulering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290858 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201607858 
(220) Inndato: 2016.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kin Eron Lui, 1511 40th Ave West, CA-BCV6M1V7 
VANCOUVER, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetiske preparater, varene har sin opprinnelse i 
Sveits. 

  Klasse 44   Skjønnhetspleie for mennesker, tjenestene er basert 
på sveitsiske produkter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290859 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201611315 
(220) Inndato: 2016.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th Street, 

Suite 505, US-NY10011 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

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

  Klasse 36   Fremskaffelse av fond og finansiell bistand til 
forskning, studier og programmer relatert til sykdom og 
behandlinger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290860 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201606902 
(220) Inndato: 2016.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sunchem AB, Stenstorpsvägen 43, SE-30575 
GETINGE, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemikalier som brukes i industri, vitenskap og foto, 
samt i jordbruk, hagebruk og skogbruk; ubehandlet 
kunstharpiks, ubehandlet plast; husdyrgjødsel; 
brannslukningsmidler; herding og lodding preparater; 
kjemiske stoffer for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; lim som brukes i industrien; lim (grunnings 
- og etterbehandlingsmidler); flytende lim, annet enn for 
bruk i husholdningen; kjemiske produkter for 
dimensjonering. 

  Klasse 2   Maling, lakk; konserveringsmidler mot rust og mot 
forringelse av tre; fargestoffer; beisemidler; rå naturlige 
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harpiks; metaller i folie og pulverform for bruk i 
malerier, dekor, trykking og kunst.  

  Klasse 6   Bygningsmaterialer i metall; transportable bygninger 
av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og ledninger av metall; jernvarer, små 
elementer av metall maskinvare; rør og slanger av 
metall; safe; malm; dreneringstakrenner av metall; 
dreneringsprofiler av metall. 

  Klasse 17   Ubehandlet og semi-behandlet gummi, guttaperka, 
gummi, asbest, glimmerskifer og erstatninger for slike 
materialer; plast i ekstrudert form for bruk i produksjon; 
materiale til pakking, pakkebånd og isolerende 
materialer; fleksible rør, ikke av metall; tetningslister. 

  Klasse 19   Byggematerialer [ikke-metalliske]; ikke-metalliske stive 
rør for bygning; asfalt, bek og bitumbelegg; ikke-
metallisk transportable bygninger; monumenter, ikke av 
metall; plastapparat for drenering av regnvann; 
dreneringstakrenner, ikke av metall; takbelegg, ikke av 
metall, bitumenbelegg for taktekking; asfalttakbelegg; 
bitumen-baserte tetningsmidler for taktekking. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290861 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201605526 
(220) Inndato: 2016.05.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 All Response Media Limited, 12 Saint Johns Square, 
GB-EC1M4NL LONDON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; 
markedsføringstjenester; promoteringstjenester; 
markedsføringstjenester; PR-tjenester; produksjon og 
spredning av reklamemateriale; produksjon og utvikling 
av digitalt reklamemateriale som promoterer andres 
varer og tjenester; produksjon av digitalt reklame- og 
markedsføringsmateriale; produksjon og utvikling av 
online annonsering og reklame for andre; 
bedriftsbistand for kommersielle og industrielle foretak; 
bistand ved ledelse av bedrifter og 
forretningsorganisering, bedriftsrådgivning og 
bedriftsbistand; bedriftsinformasjon; 
forretningsinformasjon (commercial information); 
bedriftsundersøkelser (business research); statistiske 
opplysninger og bearbeiding av disse;  databehandling; 
salgsfremmende tiltak; utleie av reklame- og 
annonsemateriale; postreklame; 
markedsundersøkelser; opinionsmåling; organisering 
av utstillinger; radio-, TV-, reklametavle- og 
avisreklame; reklame- og salgsfremmende tjenester; 
reklamebyråtjenester; markedsføringsbyråtjenester; 
planlegging av medier og mediekjøp (media buying); 
bedriftstjenester vedrørende fremskaffelse av sponsing; 
bedriftstjenester vedrørende fremskaffelse av sponsing 
for TV-reklamer og -programmer; søk etter sponsing; 
markedsanalyser; regnskapsføring; 
dokumentreproduksjon; arbeidsformidlingstjenester; 
utleie av kontormaskiner og kontorutstyr; 
tilveiebringelse av de foran nevnte tjenestene online fra 
en database eller på internett; kompilering av annonser 
og reklame for bruk som websider på internett; 
overvåking av forbrukersurfing og -kjøpstrender; 
inkludert alle de ovennevnte tjenestene som er foretatt 
via internett og rettet mot en digital eller sosial 
medieplattform; utarbeidelse av navn 
(markedsføringstjeneste); utvikling av 
markedskommunikative tekster (copywriting); 
planlegging og rådgivning vedrørende 

markedsføringsstrategier for varemerker;  
markedsføring av dataspill utviklet for 
mobilkommunikasjonsapparater; informasjons-, 
konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende de foran 
nevnte tjenestene; søkemotormarkedsføring, utvikling 
av søkeord, søkemotoroptimalisering, lenkestrategier, 
nemlig utvikling av en metodelære for å legge opp 
egnede inngående lenker til andres nettsider; 
reklameproduksjon. 

  Klasse 41   Organisering, promotering, produksjon og ledelse av 
kulturelle-, underholdnings-, musikalske-, teater- og 
sportsbegivenheter; oppføring og presentasjon av live-
opptredener; digitale studiotjenester, digitale 
produksjonstjenester; lyd-, video- og tilhørende 
produksjons- og etterproduksjonstjenester til reklame-, 
film-, video-, kringkastings-, satellitt-, kabel- og TV-
bransjen; musikkinnspilling; redigering og forbedring av 
lyd; miksing av dialog, musikk, lydeffekter, dialog og 
fortelling; automatisert dialogutskifting; opptak av 
levende lydeffekter; etterproduksjon av lyd, 
lydavspilling og -augmentasjon; ettersynkronisering 
(looping), fremmedspråklig dubbing og opptak; 
etterproduksjon av video, etterproduksjon av lyd; legge 
til visuelle effekter og grafikk til videobånd, lydbånd, 
digitale medier og film; utarbeiding av masterkopier, 
redigering, forsterking,  gjenoppretting, konvertering og 
reformatering av film, digitale medier og videotape; 
redigering og klipping av film, digitale medier og 
videotape; utarbeiding av CD-, DVD- og elektroniske 
mediemasterkopier; produksjon for filmer og fjernsyn; 
utleie av utstyr for bruk i skape film, digitale medier og 
videotape, og for bruk i etterproduksjonsarbeid; 
konsultasjon vedrørende det forannevnte; 
underholdning; utdanning, instruksjon, undervisning, 
veiledning og opplæring; underholdning, utdanning, 
instruksjon og undervisning ved hjelp av eller i 
forbindelse med radio og fjernsyn; produksjon, 
presentasjon, distribusjon, syndikering, kringkasting og 
utleie av radio- og fjernsynsprogrammer som 
inkorporerer reklame, interaktiv underholdning, film og 
lyd- og videoopptak, interaktive CD-plater og CD-ROM; 
produksjon og utleie av utdannings- og instruksjons- og 
undervisningsmateriale; forlagstjenester; 
tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner, 
digital musikk og digital underholdning (ikke-
nedlastbar); utstillingstjenester; utleie av 
kringkastingsfasiliteter for radio- og fjernsyn; 
organisering, deling og redigering av nettsideinnhold; 
inkludert alle de foran nevnte tjenestene tilveiebrakt 
online fra et datanettverk eller via internett eller 
ekstranett. 

  Klasse 42   Grafisk design; produktdesign; design av emballasje; 
webdesign; produktutvikling; inkludert alle de foran 
nevnte foretatt via internett; utvikling og design av 
applikasjoner for kommunikasjonsapparater og –utstyr, 
inkludert mobiltelefoner; utvikling av dataspill og 
installasjon og nedlasting av disse på mobile 
kommunikasjonsapparater og -utstyr; oppretting, 
produksjon og vedlikehold av nettsider; utvikling av 
streaming-teknologi som tillater brukere å overføre 
data, lyd og video via internett; utvikling av 
programvareapplikasjoner brukt for online annonsering 
og reklame og markedsføring i sosiale medier; utvikling 
av metadata. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290862 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201605996 
(220) Inndato: 2016.05.20 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FRITIOF DAN STRÖMBERG, JOHNNY SVORKMOS 

VEI 62, 0983 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater og installasjoner for belysning. 
  Klasse 37   Installasjonsvirksomhet relatert til apparater for opptak 

og overføring av lyd og bilde, nettverksanlegg, 
passasjesystem, overvåkningssystem samt integrasjon 
av kontrollsystem. 

  Klasse 42   Teknisk design av teknikk til smarthus. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290863 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(300) Søknadsprioritet 2016.04.01, CA, 1775308 
(210) Søknadsnr.: 201611020 
(220) Inndato: 2016.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Skymate, Inc., 11890 Sunrise Valley Drive, Suite 100, 
US-VA20191 RESTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Sporing, lokalisering og overvåking av maritime fartøy.
  Klasse 38   Trådløse datakommunikasjonstjenester, nemlig 

elektroniske posttjenester og dataoverføringstjenester; 
satellittoverføring av meldinger og data for navigering 
på vann nemlig kyst- og offshore marin navigering; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig, overføring av 
tale, data og dokumenter, nemlig sjøkart og værkart 
innen området for nautisk navigering, nautisk 
telekommunikasjon, og nautisk informasjon; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig, å tilveiebringe 
elektroniske meldingsvarsler via Internett, som 
informerer individer om endret status eller tilstanden til 
en føler i et sikkerhetssystem; 
satellittkommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
data som inneholder beskjeder, audio, video, tekst, 
talekommunikasjon og bilder ved hjelp av 
satellittoverføringer og trådløse nettverk; elektroniske 
posttjenester. 

  Klasse 39   Globalt posisjoneringssystem [GPS] 
navigeringstjenester og satellittposisjonering; 
tilveiebringelse av et nettsted og nettstedlenker til 
geografisk informasjon, kartbilder, og reiseruting. 

  Klasse 42   Tilveiebringe værinformasjon; tilveiebringe et nettsted 
som presenterer teknologi som setter brukere i stand til 
på avstand å betrakte, overvåke, programmere, 
operere og kontrollere store og små apparater, 
elektriske systemer og sikkerhetssystemer i båter, 
yachter og maritime fartøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290864 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201611356 
(220) Inndato: 2016.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

JAYGLATIA 
(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 til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290865 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201611357 
(220) Inndato: 2016.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

BISTEVIJAN 
(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 til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290866 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(300) Søknadsprioritet 2016.04.06, GB, 

UK00003158175 
(210) Søknadsnr.: 201611361 
(220) Inndato: 2016.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nicoventures Holdings Limited, Globe House, 1 Water 
Street, GB-WC2R3LA LONDON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Sigaretter; tobakk, rå eller bearbeidet; 
tobakksprodukter; tobakkserstatninger (ikke for 
medisinsk bruk); sigarer; sigarilloer; lightere; fyrstikker; 
artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettrør, 
sigarettfiltre; lommeapparater for å rulle sigaretter; 
håndholdte apparater for injeksjon av tobakk inn i 
papirrør; elektroniske sigaretter; væsker for 
elektroniske sigaretter; tobakksprodukter med det 
formål å bli oppvarmet; elektroniske enheter og deres 
deler for det formål å oppvarme sigaretter eller tobakk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290867 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(300) Søknadsprioritet 2009.09.18, EM, 008561326 
(210) Søknadsnr.: 201003027 
(220) Inndato: 2010.03.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SKY INTERNATIONAL AG, Stockerhof 
Dreikönigstrasse 31A, CH-8002 ZÜRICH, Sveits 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater; vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter for radioer, fjernsyn, lydinnspilling, 
lydreproduksjon, telekommunikasjon, signalering, 
kontroll, og undervisning; apparater for opptak av 
fjernsynsprogrammer; apparater for opptak, overføring, 
gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater til bruk for mottakelse av satellitt, terrestrisk 
eller kabeloverføringer; fjernsyn; LCD og flatskjermer, 
og plasmaskjermer; hjemmekinosystemer; forsterkere; 
høyttalere; radioer; trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
innretninger; portable trådløse lyd og /eller 
audiovisuelle innretninger; fjernkontroller; trådløse 
tastaturer; fjernsynsmottakere inneholdende dekodere; 
set-top bokser; digitale set-top bokser; høydefinisjons 
set-top bokser; personlige videospillere; set-top bokser 
for dekoding og for mottakelse av satellitter og 
satellittsignaler, terrestriske og kabel kringkastinger; 
apparater for dekoding av kodede signaler herunder 
set-top bokser for fjernsynsmottakelse; set-top boks 
apparater inneholdende dekoder og interaktiv 
seerguide; set-top boks apparater innholdende dekoder 
og opptaker for opptak av fjernsyns- og lydprogrammer; 
set-top boks apparater inneholdende dekoder og 
programmerbar opptaker for overføring av lagrede 
innspillinger for lagring og også for sletting av eldre 
innspillinger; satellittdisker, -tallerkener, og 
parabolantenner; lav-støy blokker; satellitt 
måleinnretninger; dataprogramvare for datasøking; 
kodete dataprogrammer for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner, PDAer; 
modem for telefoner og for radioer; 
fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder; set-
top bokser for dekoding og mottakelse av 
satellittsignaler, terrestrisk kabel og digitale 
abonnementslinjer (DSL), internett eller andre 
elektroniske kringkastinger; apparater for dekoding av 
kodede signaler; multimedia-apparater og -
instrumenter; portable eller håndholdte computere; 
DVD- spillere; datamaskiner; computer hardware; 
computer hardware, apparater og instrumenter, alle for 
overføring, visning, mottakelse, lagring, og søking av 
elektronisk informasjon; computer software og 
telekommunikasjonsapparater for opprettelse og 
muliggjøring av forbindelse til og kommunikasjon med 
databaser og internett; elektroniske apparater og 
instrumenter for avbrytelse eller avslutning 
(terminering) av nettverk; fastlinje og/eller trådløse 
computernettverks rutere, modem, brannvegger 

og/eller broer; computer software og dataprogrammer 
for fordeling til, og til bruk for, seere av digitale 
fjernsynskanaler for fremvisning og kjøp av varer og 
tjenester; elektroniske apparater for bruk sammen med 
fjernsynsmottakere i forbindelse med spill; 
videoskjermer; videoprojektorer; bånd, disketter og 
kabler, alle magnetiske; kassetter og patroner, alle 
tilpasset for bruk av forannevnte bånd; blanke og 
forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, bånd og 
patroner; CD-er; grammofonplater; laserlesbare plater 
for opptak av lyd og video; ROM patroner, CD ROM-er, 
kort og disketter, integrerte nettverkskort, minnebrikker, 
minnebærere, kodede kort; radio og 
fjernsynssignalantenner; musikk, lyd, videoer, bilder, 
tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, ved online utlevering og 
ved hjelp av internett og/eller "world wide web" eller 
andre kommunikasjonsnettverk; interaktive tone og 
/eller lydopptakere; musikk, video, tone og/eller 
lydopptak (nedlastbare) tilveiebrakt fra MP3 internett 
websider; MP3 spillere; MP3 lesere og -opplesere; lyd- 
og/eller videofilopptakere og/eller spillere; bærbare 
opptakere og/eller avspillere for lyd- og/eller 
videofildirigering; telefonringetoner (nedlastbare), 
apparater og instrumenter for å lede, omkoble, 
transformere, akkumulere, regulere eller kontrollere 
elektrisitet; apparater og instrumenter for mottakelse av 
radio og fjernsynskringkasting herunder mottakelse av 
kabelsignaler, satellitt og digital kringkasting; smartkort; 
kredittkort; lojalitetskort; akustiske apparater eller 
instrumenter; adaptere; tekniske antenner; antenner; 
forsterkere; kommunikasjonsapparater og instrumenter; 
kodete og magnetiske bank- eller kredittkort; 
kinematografiske instrumenter og apparater; 
databærere; apparater og instrumenter for datalagring; 
apparater og instrumenter for elektronisk 
telekommunikasjon, og/eller kringkasting, og/eller 
overføring, og/eller dekoding, og/eller bildebehandling, 
og/eller lydvisuell behandling; filmreproduserende 
instrumenter og apparater; håndholdte elektriske 
telekommunikasjons-, og/eller kommunikasjons-, 
og/eller kringkastings-, og/eller overføringsapparater og 
instrumenter; apparater og instrumenter for, dekoding, 
og/eller bildebehandling, og/eller lydvisuellbehandling; 
mobiltelefoner; telefonapparater og deler til 
telefonapparater; deler og utstyr for alle forannevnte 
varer; solbriller; skinnetuier for mobiltelefoner; etuier, 
beholdere, beskyttende dekke og deler eller utstyr 
derfor, alt til bruk med eller for MP3-spillere, 
innretninger for lagring av musikk, media 
lagringsinnretninger og andre konsumelektroniske 
innretninger; elektrisk og elektronisk utstyr, samt 
datautstyr for maskineri til bruk i bevaring, 
konservering, utvikling og effektiv bruk av varme, lys og 
vann, inkludert termostatkontroller, sol-paneler for 
produksjon og generering av elektrisitet og 
fotovoltaiske innretninger; solceller; turbiner, 
bevegelsessensorer og -detektorer; elektrisk og 
elektronisk utstyr, samt datautstyr til bruk i utvikling og 
generering av alternativ energi inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; kontroll- og 
overvåkningsutstyr til bruk i utvikling av alternativ 
energi inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geometrisk og geotermisk kraft, solenergi, biomasse, 
og bioenergi; elektroniske publikasjoner (nedlastbare), 
inkludert elektroniske publikasjoner, magasiner og 
nyhetsbrev vedrørende beskyttelse av miljøet, 
energiøkonomisering og -konservering, 
energihusholdering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter innen fornybar energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi; apparater og 
instrumenter for lukkede nettverksfjernsyn og 
overvåkningssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåkning; apparater og 
instrumenter for hjemmesikkerhetsovervåkning og 
kontroll; hjemme- og personlige sikkerhetsapparater; 
hjemme- og personlige sikkerhetsutstyr; hjemme og 
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personlige sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert brannalarm og -detektorer, 
og alarmutstyr, innbruddsalarmutstyr og 
bevegelsespåvisningsutstyr; radio-, telefoniske-, 
fjernsyns- og signal- og signaleringsapparater og 
instrumenter, kameraer, lyd og video overvåkning og 
opptak og lyd og videogjengivelsesapparater og 
instrumenter, alt for kontroll- og telemetriske formål for 
hjemme og personlig sikkerhet; lukkede 
nettverksfjernsyn ("closed-curcuit television systems" - 
CCTV); monitorer, skjermer, kameraer; optiske linser; 
kamerainnfatninger; ferdigpakkekameraer; infrarøde 
reflektorer og -illuminatorer; videokassettopptakere og -
innspillere (VCRs); software for systemkontroll; 
videoovervåkningskameraer; detektorer; 
tilgangskontrollapparater; lesere og avlesere; 
opplesere; magnetiske eller kodede 
adgangskontrollkort; overvåkningsapparater; 
elektroniske paneler for styring og overvåkning av 
alarmer og alarmanlegg; alarmpaneler; 
glassknusingsdetektor; røykdetektorer; 
karbonmonoksid (kullos) detektorer; digitale 
lydopptakere; digitale videoopptakere, digitale 
lydservere; digitale videoservere; elektrisk 
kommunikasjonsutstyr; meldingsprogrammeringsutstyr; 
radiopaginerings- og pagineringsinnretninger og -utstyr; 
elektroniske låsesystemer; livredningsapparater med 
utstyr; elektriske alarmer; elektrisk og elektronisk utstyr 
for åpning av dører; elektrisk og elektronisk utstyr for 
beskyttelse; innbruddsalarmer og anti-tyveri utstyr; 
innbruddsoppklarings- og detoneringsapparater; 
bevegelsesoppdagelses- og detoneringsutstyr; 
elektriske og elektroniske kontrollapparater; 
elektroniske apparater for kontroll av maskindrift; 
fjernstyringsapparater for kontroll av maskindrift; 
dataapparater for kontroll av maskindrift; elektronisk 
nettverksutstyr; elektronisk kommunikasjonsutstyr; 
meldingsprogrammeringsutstyr; elektroniske 
låseapparater; software for driftssystemer; hardware for 
overføring, mottakelse, synkronisering, skjemavisning, 
oppfølging, overvåkning, kontrollering, deling, koding, 
dekoding, kryptering, gi tilgang til, gi fjerntilgang til, 
opprettelse, innsamling, lagring, sikring, flytting, 
fjerning, transportering, spredning, disseminering, 
lokalisering, organisering eller på annen måte gjøre 
nytte av data, stemme, multimedia, lyd, visuelt 
materiale, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelt materiale, videoer, tekst, grafiske 
tegninger eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; software for driftssystemer; 
innretninger, og hardware for synkronisering av data, 
filer, e-poster, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, visuelt 
materiale, audiovisuelt materiale, video, tekst, grafiske 
tegninger, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre innretninger, 
og vice versa; kommunikasjonsplattformer som 
muliggjør øyeblikkelig, kontinuerlig, planlagt og 
vedvarende synkronisering av data mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre innretninger, 
og vice versa; multimediakort, minnekort, flash-kort 
(minnekort), minnebrikker, minnepinner, innplugginger, 
innpluggingskort, magnetiske kort, SIM kort, 
telefonringekort, hodetelefoner, headsets, bærbare 
og/eller håndholdte elektroniske innretninger for 
mottakelse, lagring, spill og overføring av data, 
stemme, multimedia, lyd, visuelt materiale, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt materiale, 
video, tekst, grafiske tegninger eller andre data; 
computer software for gjennomføring og prosessering 
av elektronisk betaling og overføring av obligasjoner og 
betalingsordrer til og fra andre; online og nedlastbart 
software for pålitelighetskontroll og for autentisering og 
individualisering; online konverteringssoftware og 
databaser, inkludert valutakonvertering og 
målkonvertering; computer software til bruk for 
overvåkning av online kommunikasjon og samtalerom-
samtaler og alarmering og formidling til tredjemann om 
dets innhold; computer software for overvåkning av 

barns bruk av datamaskiner og av internett; computer 
software i tilknytning til online beskyttelse og sikkerhet; 
beskyttende klær for sykling; låser for sykler; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer; 
satellittnavigasjonssystemer for sykler; globale 
posisjonssystemer til bruk sammen med sykler; 
datamaskiner til bruk sammen med sykler; ergometre; 
dataapparater for å styre og fjernstyre måleravlesning; 
sykkelmålere; distansemålere; kraft- og energimålere; 
fartsmålere; øyeartikler og briller; sportsbriller; 
solskjermer; beskyttende øyeartikler og briller, solbriller, 
esker og etuier for øyeartikler og briller, esker og etuier 
for solbriller; innfatninger for øyeartikler og briller; 
øyelinser, kontaktlinser; reimer og stropper for 
solbriller, øyeartikler og for briller; hjelmer; 
sykkelhjelmer; krasj- og ulykkeshjelmer; beskyttende 
sportshjelmer; sportsposer og -bager for beskyttende 
hjelmer; visir og masker; radioer; kommunikatorer; 
radioantenner; radiodeler; bærevesker for radioer; 
elektriske og elektroniske radioapparater; mobile 
radioer; beslagdeler for radioer; radiomottakere og 
overførere; radiotransendere; bilradioer; og radioer for 
kjøretøy; solenergidrevne radioer; deler og tilbehør for 
det forannevnte. 

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

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

  Klasse 12   Befordringsmidler til bruk på land eller i vannet; sykler; 
vei- og banesykler; sykkelbanesykler; fjellsykler; vedde-
og kappløpssykler; terrengsykler; cyclocross-sykler; 
bmx-sykler; innendørssykler; sykler for all slags terreng; 
deler og tilbehør for alle forannevnte varer; 
sykkelrammer; sykkelstyrer og sykkelstyrer og stem for 
sykler; sykkelstyretape; sykkelstyregrep og -håndtak; 
sykkelseter; setestøtter og setepinner, 
sykkelsetestøtter og setepinner, sykkelfelger, sykkelgir; 
gruppesett av gir; sykkelkjeder og -lenker; 
sykkelklokker; sykkelkurver; sykkelbremser; 
sykkeleiker, eiker for sykler; kjolebeskyttere for sykler; 
sykkelpedaler; sykkelpumper; hjul og dekk for sykler; 
innvendige sylindre for sykler og innvendige slanger for 
sykkeldekk; skvettlapper og skvettskjermer for sykler; 
sykkelstativer (støtter); sykkelvesker, -poser, og -bager; 
sykkelstabilatorer; baggasjevesker og -bager for sykler; 
bærekurver og vesker for sykler; sykkelbærere og -
stativ; hjelpe- og reservebarneseter for sykler og deler 
og tilbehør dertil; dekke og overtrekk til sykler og 
sykkelseter; retningsvisere - og indikatorer og signaler 
for sykler; tilbehør for sykler for å bære og holde drikker 
og mat; spesialtilpassede drikkeflasker og 
drikkeanordninger for sykler; flaskeholdere for sykler; 
tilbehør for sykler som har til formål å bære og 
fastholde bagasje, sykkelvesker og -poser; utstyr og 
tilbehør for å reparere punkteringer og verktøy og utstyr 
for å reparere, legge på, og skifte dekk; fotstropper og 
fotklips til bruk på sykler; vridningshåndtak for sykler; 
tilhengere for bruk sammen med sykler; takgrinder; 
takgrinder for kjøretøy; takgrinder og 
oppbevaringsbokser for landkjøretøy; sveiver og 
pedalarmer for sykler; sykkelkranker; kraft- og 
energimålere for sykler; deler og tilbehør for alt det 
forannevnte. 

  Klasse 16   Pappartikler; materialer til bokbinding; skrivesaker; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner 
og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke 
opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; kalendere; 
dagbøker; kort og klistremerker for samling og 
oppbevaring i albumer; skriverekvisita; linjaler; 
viskelær; skrivepapir; pakninger bestående av 
skrivesaker og skrivesett; kvitteringer, alt for ferier og 
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for reiser til eller fra bestemmelsessteder; poser; 
kredittkort; penner; blyanter; skrivesaker; blyantholdere; 
materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
plastmateriale for pakking, inkludert alle de forannevnte 
laget av resirkulert og/eller ubleket materiale og/eller fra 
organisk stoff. 

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

  Klasse 28   Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre 
klasser; juletrepynt; kort-spill; gymnastikk- og 
sportsartikler; spill inneholdende gambling; sykkelruller; 
treningssykler; turbotreningssykler; ergometersykler; 
ruller for stasjonære sykler; beskyttelsesanordninger 
[deler av sportsklær]; benbeskyttere; datastyrte 
treningsapparater; deler og tilbehør for alt forannevnte.

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; kjøtt; fisk; fjærkre og vilt; 
konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker; geleer; syltetøy; kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter, 
smør; margarin, og andre smørerstatninger; hermetikk; 
pickles og sylteagurk; spiselige nøtter og frø og 
produkter laget derav; skalldyr; snacks; ferdiglagede 
måltid og ferdiglagede matretter; supper, sauser, og 
preparater og ingredienser for å lage sauser eller 
supper; produkter laget av noen av de forannevnte 
varer. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, 
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is; kaffe; te; kakao; sukker; ris; tapioka; 
sago; kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom; 
brød; bakverk og konditorvarer; konfektyrer; spiseis; 
honning; sirup; gjær; bakepulver; salt; sennep; pepper; 
eddik; sauser; is; krydderier; kjeks (andre enn kjeks for 
dyr); kaker; pasta; pastaprodukter og 
butterdeigprodukter; sjokolade; sjokoladekonfektyrer 
som er ikke-medisinske; iskrem; vannis, fruktis og 
frossen konfekt; kaffeerstatninger; kaffeessenser og 
kaffeekstrakter; drikkevarer og preparater og 
ingredienser dertil; puddinger; desserter; ferdiglagede 
måltider og ferdiglagede snacks, småretter, og fyllinger; 
produkter laget av forannevnte varer. 

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

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

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

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av 
forannevnte varer i klassene 9-12, 16, 25, 28 og 29-33, 
samt salgstjenester vedrørende og oppstillingstjenester 
for andre slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan 
se på og kjøpe forannevnte varer; annonse- og 
reklamevirksomhet; ledelse av bedrifter, administrasjon 
av bedrifter; kontortjenester; administrasjonstjenester 
for bedrifter; management av kundeforhold og 
relasjoner til kunder; organisering, drift og kontroll av 
salg og planer for salgsfremmende insentiver; 
elektronisk salg av produkter, nemlig nedlastbart 
medieinnhold, inkludert video og filmer, 
fjernsynsprogrammer, computer spill, musikk, bilder og 
ringetoner via internett, telefonlinjer, kabler, trådløs 
overføring, satellitt eller terrestriske 
kringkastingstjenester; tilveiebringelse av 
produktinformasjon og rådgivning forbundet med 
mulige kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, 
multimedia-apparater og -instrumenter, fjernsyn og 
radio utstyr, audiovisuelt utstyr, set-top bokser, 
personlige videospillere, videospillere, dataspill 
software, hardware og periferiske innretninger; leie av 
annonseplass; fjernsynsreklame; forberedelse og 
presentasjon av audiovisuelle fremvisninger i 
reklameøyemed; spredning og disseminering av 
annonsemateriale; arrangering og ledelse av 
fagmesser og utstillinger; arrangering og ledelse av 
fagmesser og utstillinger innen elektronikk, data og 
videospill for datamaskiner og for videospillindustrien; 
annonsering og markedsføring av fjernsynstjenester; 
innsamling av bedriftsstatistikk og kommersiell 
informasjon; lojalitetskort-tjenester; markedsføring av 
studier; markedsstudier og -forskning; markedsføring 
av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
filmer (motion pictures), forhåndsinnspilte videotaper, 
lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte 
videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte 
videodisketter; overvåkning og analyse av informasjon 
fra telefonsamtaler og anrop (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon, kontroll og 
vurderings- og taksttjenester; mottakelse, lagring og 
forsyning av datastyrt forretningsinformasjonsdata; 
innsamling og sammenstilling av forretningsstatistikker 
og kommersiell informasjon, alt relatert til fjernsyn, 
radio, satellittkringkasting og videospill; abonnering på 
magasiner og aviser; sammenføring og sammenstiling, 
til fordel for andre, av en rekke forskjellige varer, nemlig 
blekningsmidler og andre midler for klesvask, midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, alt for 
klesvask, anti-perspiranter, parfymer, ikke-medisinske 
og ikke-medisinerte toalettpreparater, kosmetiske 
preparater, kosmetikk, tannpussemidler; toalettartikler, 
hårpreparater, sjampoer, såper, eteriske oljer, 
skjønnhetsprodukter, toalettartikler, artikler for 
personlig pleie, kosmetikk, parfymevarer, stearinlys 
inkludert alt forannevnte laget av ubleket og/eller 
organisk og/eller biologisk nedbrytbare ingredienser, 
farmasøytiske og veterinære varer, industrielle oljer og 
fett, smøremidler, drivstoff (inkludert motorsprit) og 
belysningsmidler, drivstoff-tilsetninger og preparater for 
å binde sammen og forsterke forbrenningen av 
drivstoff, maskiner og maskinverktøy, motorer og 
maskiner, turbiner for kraftutvikling og generering av 
kraft, kontrollpaneler for turbiner for kraftutvikling, 
maskiner for husholdningsbruk, bygging, varer til 
forbedring av hjemmet og hagearbeid, dekorartikler for 
hjemmet, så som gardiner, lys, pyntegjenstander, speil, 
møbler, tepper og dekketøy, farger og lakk, 
håndredskaper, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, radioer, fjernsyn, lydinnspilling, 
lydreproduksjon, telekommunikasjon, signalering, 
kontroll, og undervisning, apparater for opptak av 
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fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, overføring, 
gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold, elektriske og elektroniske 
apparater til bruk for mottakelse av satellitt, terrestrisk 
eller kabeloverføringer, fjernsyn, LCD og flatskjermer, 
og plasmaskjermer, hjemmekinosystemer, forsterkere, 
høyttalere, radioer, trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
innretninger, portable trådløse lyd og /eller 
audiovisuelle innretninger, fjernkontroller, spillkontroller, 
trådløse spillkontroller, trådløse tastaturer, 
fjernsynsmottakere inneholdende dekodere, set-top 
bokser, digitale set-top bokser, høydefinisjons set-top 
bokser, personlige videospillere, set-top bokser for 
dekoding og for mottakelse av satellitter og 
satellittsignaler, terrestriske og kabel kringkastinger, 
apparater for dekoding av kodede signaler herunder 
set-top bokser for fjernsynsmottakelse, set-top boks 
apparater inneholdende dekoder og interaktiv 
seerguide, set-top boks apparater innholdende dekoder 
og opptaker for opptakelse av fjernsyns- og 
lydprogrammer, set-top boks apparater inneholdende 
dekoder og programmerbar opptaker for overføring av 
lagrede innspillinger for lagring og også for sletting av 
eldre innspillinger, satellittdisker, -tallerkener, og 
parabolantenner, lav-støy blokker, satellitt 
måleinnretninger, dataprogramvare for datasøking, 
kodete dataprogrammer, kodete dataprogrammer for 
datamaskiner og for databehandling og 
telekommunikasjon, telefoner, mobiltelefoner, PDAer, 
modem for telefoner og for radioer, 
fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder, set-
top bokser for dekoding og mottakelse av satellitt, 
terrestrisk kabel og digitale abonnentlinjer (DSL), 
internett eller andre elektroniske kringkastinger, 
apparater for dekoding av kodede signaler, innspilte 
fjernsyns- og radioprogrammer, innspilte programmer 
for kringkasting eller andre overføringer via fjernsyn, 
radio, mobiltelefoner, PDAer og via PCer, 
videoinnspillinger, multimedia-apparater og -
instrumenter, portable eller håndholdte computere, 
DVD-spillere, datamaskiner, computer hardware og 
eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter, alle for overføring, visning, mottakelse, 
lagring, og søking av elektronisk informasjon, 
dataprogramvare, elektroniske dataspill, elektroniske 
interaktive dataspill, computer software, computer 
software og telekommunikasjonsapparater for 
opprettelse og muliggjøring av forbindelse til og 
kommunikasjon med databaser og internett, 
dataprogramvare fremskaffet fra internett, apparater til 
bruk for terminering av nettverk, fastlinje og/eller 
trådløse computernettverks rutere, modem, 
brannvegger og/eller broer, computer software og 
dataprogrammer for distribusjon til, og til bruk for, seere 
av digitale fjernsynskanaler for fremvisning og kjøp av 
varer og tjenester, dataspillprogramvare og 
dataoppgave- og konkurranseprogramvare, 
datavideospill og/eller oppgaver tilpasset for bruk 
sammen med fjernsynsmottakere og skjermer eller 
med video monitorer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktive fjernsyn og for 
interaktive spill og/eller konkurranser, elektroniske 
apparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere i 
forbindelse med spill, spillkonsoller, interaktive 
videospillinnretninger inneholdende computer hardware 
og software og tilbehør derfor, nemlig spillkonsoller, 
spillkontrollere og dataprogramvare for betjening av 
spillkontrollere, portable og/eller håndholdte 
elektroniske enheter for interaktive data og videospill, 
portable og/eller håndholdte elektroniske innretninger 
for mottakelse, spilling og overføring av musikk, lyder, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og kode, bærbart 
trådløst lydutstyr, kunstige virkelighetssystemer ('Virtual 
reality systems"), hjemmeunderholdningssystemer, 
multimedia-utstyr, audiovisuelt utstyr, video- og 
fjernsynsutstyr, elektroniske publikasjoner, dataspill, 
computervideospill, videoskjermer, videoprojektorer, 
bånd, disketter og kabler, alle magnetiske, kassetter og 
patroner, alle tilpasset for bruk av forannevnte bånd, 

blanke og forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, 
bånd og patroner, CD-er; DVD-er, grammofonplater, 
laserlesbare plater for opptak av lyd og video, ROM 
patroner, CD ROM-er, kort og disketter, integrerte 
nettverkskort, minnebrikker, minnebærere, 
innspillingsmedier, alle forhåndsinnspilt med 
datavideospill og/eller konkurranser, kodede kort, radio 
og fjernsynssignalantenner, musikk, lyd, videoer, bilder, 
tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av 
telekommunikasjonsnettverk, ved online utlevering og 
ved hjelp av Internett og/eller "world wide web" eller 
andre kommunikasjonsnettverk, interaktive tone- og 
/eller lydopptakere, musikk, video, tone og/eller 
lydopptak (nedlastbare) tilveiebrakt fra MP3 Internett 
websider, MP3 spillere, MP3 lesere og opplesere, MP3 
avlesere, lyd- og/eller videofil opptakere og/eller 
spillere, bærbare lyd og/eller videofil opptakere og/eller 
spillere, personlige videoopptakere, telefonringetoner 
(nedlastbare), apparater og instrumenter for leding, 
omkobling, transformering, akkumulering, regulering 
eller kontroll og kontrollering av elektrisitet, apparater 
og instrumenter for mottakelse av radio og 
fjernsynskringkasting, herunder mottakelse av 
kabelsignaler, satellitt og digitale kringkastingen, 
smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustiske apparater 
eller instrumenter, adaptere, tekniske antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og 
instrumenter tilpasset til bruk med ekstern 
fremvisningsskjerm eller monitor, 
kommunikasjonsapparater og instrumenter, kodete og 
magnetiske bank- eller kredittkort, kinematografisk film, 
kinematografiske instrumenter og apparater, 
databærere, datalagring, elektrisk telekommunikasjon 
og/eller kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller 
overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling 
og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater, 
elektronisk telekommunikasjon og/eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og/eller overføring og/eller 
dekoding og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater, 
filmreproduserende instrumenter og apparater, 
håndholdte elektriske telekommunikasjons og/eller 
kommunikasjons og/eller kringkasting og/eller 
overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling 
og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater, 
håndholdte elektroniske telekommunikasjons og/eller 
kommunikasjons og/eller kringkasting og/eller 
overføring og/eller dekoding og/eller bildebehandling 
og/eller lydvisuelle instrumenter og apparater, 
interaktive spill for undervisning og/eller underholdning 
til bruk sammen med fjernsynsmottakere og 
videoapparater, mobiltelefoner, film, telefonapparater 
og deler til telefonapparater, deler og utstyr for alle 
forannevnte varer, solbriller, skinnetuier for 
mobiltelefoner, elektroniske produkter, herunder video 
og film, fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk og 
bilder, tilveiebrakt ved hjelp av nedlastbart 
medieinnhold gjennom internett, telefonlinjer, kabel, 
trådløs overføring, satellitt eller terrestriske 
kringkastingstjenester for det formål å bidra til salg av 
produkter og tjenester via de forannevnte elektroniske 
kanaler, etuier, beholdere, beskyttende dekke og deler 
eller utstyr derfor, alt til bruk med MP3-spillere, 
innretninger for lagring av musikk, media 
lagringsinnretninger og andre konsumelektroniske 
innretninger, elektrisk og elektronisk datautstyr for 
maskineri til bruk i bevaring, konservering, utvikling, og 
effektiv bruk av varme, lys og vann, inkludert 
termostatkontroller, solpaneler for produksjon av 
elektrisitet, fotovoltaiske innretninger, solceller, turbiner 
og bevegelsessensorer, elektrisk-, elektronisk- og 
datautstyr til bruk i utvikling og generering av alternativ 
energi inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geometrisk kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi, 
kontroll- og overvåkningsutstyr til bruk i utvikling av 
alternativ energi inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk og geometrisk kraft, 
solenergi, biomasse, og bioenergi, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbare), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev vedrørende 
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beskyttelse av miljøet, energiøkonomisering og 
konservering, energihusholdering og økologi, 
dyrevelferd og prosjekter innen fornybar energi, 
inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk og geometrisk kraft, solenergi, biomasse, 
og bioenergi, apparater og instrumenter for lukkede 
nettverksfjernsyn og overvåkningssystemer, apparater 
og instrumenter for personlig sikkerhetsovervåkning, 
apparater og instrumenter for overvåkning og kontroll 
av hjemmesikkerhet, hjemmebaserte og personlige 
sikkerhetsapparater, hjemmebasert og personlig 
sikkerhetsutstyr, hjemmebaserte og personlige 
sikkerhetsalarmer, elektronisk beskyttelsesutstyr, 
inkludert brannalarmer, alarmdetonering og 
alarmutstyr, innbruddsalarmutstyr og 
bevegelsespåvisningsutstyr, radio, telefonisk, fjernsyn 
og signal- og signaleringsapparater og instrumenter, 
kameraer, lyd- og videoovervåkning og opptak, og lyd 
og videogjengivelsesapparater og instrumenter, alt for 
kontroll- og telemetriske formål for hjem- og personlig 
sikkerhet, lukkede nettverksfjernsyn (closed-curcuit 
television systems - CCTV), monitorer, skjermer, 
kameraer, optiske linser, kamerainnfatninger, 
ferdigpakkede kameraer, infrarøde reflektorer og 
illuminatorer, videokassettopptakere og -innspillere 
(VCRs), software for systemkontroll, 
videoovervåkningsapparater, detektorer, 
tilgangskontrollapparater, lesere, avlesere, opplesere, 
magnetiske eller kodede adgangskontrollkort, 
overvåkningsapparater, elektroniske paneler for styring 
og overvåkning av alarmer, alarmpaneler, 
glassknusingsdetektorer, røykdetektorer, 
karbonmonoksid (kullos) detektorer, digitale 
lydopptakere, digitale videoopptakere, digitale 
lydservere, digitale VideoServer, elektrisk 
kommunikasjonsutstyr, meldingsprogrammeringsutstyr, 
radiopaging og pagineringsutstyr, elektroniske 
låsesystemer, livredningsapparater med utstyr, 
elektriske og elektroniske alarmer, elektrisk og 
elektronisk utstyr for åpning av dører, elektrisk og 
elektronisk utstyr for beskyttelse, innbruddsalarmer og 
anti-tyveri utstyr, innbruddsoppklaringsapparater, 
bevegelsesoppdagelsesutstyr, elektroniske 
kontrollapparater, elektroniske apparater for kontroll av 
maskindrift, fjernstyringsapparater for kontroll av 
maskindrift, dataapparater for kontroll av maskindrift, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, meldingsprogrammeringsutstyr, 
elektroniske låseapparater, computer software, 
software for driftssystemer, software og hardware for 
overføring, mottakelse, synkronisering, skjerm visning, 
oppfølging, overvåkning, kontrollering, deling, koding, 
dekoding, kryptering, gi tilgang til, gi fjerntilgang til, 
opprette, innsamle, lagre, sikre, flytte, fjerne, 
transportere, spre, disseminere, lokalisere, organisere, 
eller på annen måte gjøre nytte eller bruk av data, 
stemme, multimedia, lyd, visuelt materiale, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt materiale, 
videoer, tekst, grafiske tegninger eller andre data, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk, 
computer software, deler, tilbehør og software for 
driftssystemer og hardware for synkronisering av data, 
filer, e-poster, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, visuelt 
materiale, audiovisuelt materiale, video, tekst, grafiske 
tegninger, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre innretninger, 
og vice versa, kommunikasjonsplattformer som 
muliggjør øyeblikkelig, kontinuerlig, planlagt og 
vedvarende synkronisering av data mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre innretninger, 
og vice versa, multimediakort, minnekort, flash-kort 
(minnekort), minnebrikker, minnepinner, innplugginger, 
innpluggingskort, magnetiske kort, SIM kort, 
telefonringekort, hodetelefoner, headsets, bærbare 
og/eller håndholdte elektroniske innretninger for 
mottakelse, lagring, spill og overføring av data, 
stemme, multimedia, lyd, visuelt materiale, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt materiale, 

video, tekst, grafiske tegninger eller andre data, online 
ordbøker, leksika, og referansetekster (nedlastbare), 
online publikasjoner, inkludert aviser, magasiner 
(periodiske), tegneserier, journaler (periodiske), bøker, 
brukermanualer, instruksjons- og 
undervisningsmateriale (nedlastbare), online oppslag, 
plakater, posters, fotografier, bilder, artikler, kvitteringer 
og billetter (nedlastbare), online elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster, computer software for 
gjennomføring av elektronisk betaling og overføring av 
obligasjoner til og fra andre, online og nedlastbar 
software for pålitelighetskontroll, online konverterings-
software og databaser, inkludert valutakonvertering og 
målkonvertering, computer software til bruk for 
overvåkning av online kommunikasjon og samtalerom-
samtaler og alarmering til tredjemann om dets innhold, 
computer software for overvåkning av barns bruk av 
datamaskiner og internett, computer software i 
tilknytning til online beskyttelse og sikkerhet, briller, 
kontaktlinser, landbruks- og hagebruksvarer, 
musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, elektrisk og 
elektronisk utstyr for hjemmet inkludert hvitevarer, 
smykker, klokker, ur, skrivesaker, apparater for kontroll 
av temperatur inkludert fjernstyring og dataapparater 
og instrumenter, apparater for kontroll av 
vannforsyning, apparater for kontroll av lys inkludert 
fjernstyring og dataapparater og instrumenter, 
apparater for energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsformål, spesielt lyspærer, vannbevaring 
og minimering av vannbruk, automatiske 
kontrollapparater for lokal styring av lys, oppvarming, 
og vannforsyning, kjøretøyer; befordringsmidler til bruk 
på land, i luften, eller i vannet, kjøretøyer tilrettelagt og 
tilpasset for bruk med fornybare energikilder inkludert 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk og 
geometrisk kraft, solkraft, biomasse, og biologisk 
brennstoff (bioenergi), papir, papirvarer, papirartikler, 
papp og pappartikler, trykksaker, publikasjoner, aviser, 
periodiske magasiner, tegneserier, journaler 
(publiseringer) og bøker, publiseringer inneholdende 
strategiveiledninger, brukermanualer, bøker og 
magasiner, alt innenfor området dataspill, science 
fiction, spill og underholdning; spørrebøker, 
shoppingguider med opplistinger av produkter for kjøp, 
salgsfremmende litteratur relatert til promosjon av salg 
av varer for salg via digitale fjernsyn, internett eller 
andre telekommunikasjonskanaler, fotografier, 
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), plakater, posters, postkort og 
gratulasjonskort, kalendere, dagbøker, kort og 
klistremerker for samling og oppbevaring i album, 
skriverekvisita, linjaler, viskelær, skrivepapir, pakninger 
bestående av skrivesaker, papirvarer, og skrivesett, 
kataloger, kvitteringer, alt for ferier og for reiser til eller 
fra bestemmelsessteder, selvklebende merker, 
annonsemateriale, reklamemateriale, poser, kredittkort, 
instruksjonsmanualer, nyhetsbrev, penner, blyanter, 
skrivesaker, penner og blyantholdere, programblader 
og -guider, brukerhåndbøker eller manualer, papir, 
papp, papirartikler og varer laget av disse materialer, 
trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, 
skrivesaker, klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, 
plastmateriale for pakking, publikasjoner, magasiner, 
inkludert alle forannevnte laget av resirkulert og/eller 
ubleket materiale og/eller fra organisk stoff, 
isolasjonsmaterialer, spesielt for bevaring av varme 
innenfor boliger og sivile bygninger, lær og 
lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndbager, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, reisevesker, 
håndkofferter, kofferter, sjømannssekker, bager for 
campingturister, pelser, halsbånd for dyr, dekke for dyr, 
bokser av lær eller skinnbrett, stresskofferter, 
lommebøker, skolevesker og dokumentmapper, 
nøkkelskrin (lærvarer) stresskofferter, ryggsekker, 
strandbager, dokumentmapper, spaserstokker, 
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kortholdere, nøkkelholdere, skinnskuldervesker og -
beltevesker, parasoller, lommebøker, håndvesker, 
tasker, ryggsekker, skolevesker, skolemapper, vesker 
med skulderreim, skuldervesker, shoppingbager, 
håndkofferter, kofferter, konfeksjonsbager, bærevesker, 
reisekofferter, vadsekker, selskapsvesker, 
paraplydekker, og lommebøker, klær, fottøy, 
hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn, 
mindreårige, babyer og for nyfødte, jeans, langbukser, 
bukser, skjørt, shorts, overtrekkstøy, strikkegensere, 
gensere, vester, kjoler, jumpere, nattøy, kapper, 
varmedresser, regntøy, gensere, skjerf, hatter, caps, 
votter, snødresser, belter, kitler, svømmetøy, 
lekedresser, smekker, strømper, sokker, vanntette 
klær, undertøy, fottøy for menn, kvinner, barn, 
mindreårige, babyer og for nyfødte, sko, tennissko, 
sneakers, sandaler, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn, mindreårige, babyer og for nyfødte, 
hatter, pannebånd, øreklokker, caps, gensere, 
stiveskjorter, skjorter til formelt bruk, bluser, jakker, 
slips, dresser, badedrakter, belter, skjørt, kjoler, kåper, 
hatter, caps, smokinger, bukser, vester, strikkevarer, 
skjerf, pysjamaser, undertøy, kilter, øreklokker, sjal, 
fottøy, sko, støvler, tøfler, og sportssko, blazere, 
pannebånd, mansjetter, håndleddbånd, kjeledresser, 
overaller, treningsbukser, nattøy, tilbehør til hår, 
belysning, kjøkkentøy, glasstøy, porselen fra Kina 
("China"), porselen, ornamenter, dekorasjoner, møbler, 
kjøkken, sanitærutstyr, kunst, malerier, plakater, 
posters, postkort, trykt materiale, avtrykk, trykksaker, 
mønstret materiale, fotografier, containere og 
redskaper for husholdningsbruk, serviser, spisebestikk, 
bestikk, kjøkkenkniver, møbler og inventar, gulvtepper 
og ryer, dekketøy, sengetøy, sy- og tilhørende artikler, 
symaskiner og utstyr, leker, spill og leketøy, 
elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske spill, data eller videospill, videospill 
apparater, spillkort, kort-spill, gymnastikk- og 
sportsartikler, spill inneholdende gambling, 
underholdningsmaskiner, underholdningsapparater og -
instrumenter, interaktive undervisnings- eller 
underholdningsspill, spillkort, sportsutstyr, 
treningsutstyr, campingutstyr, varer for kjæledyr, 
matvarer for mennesker og dyr, drikkevarer for 
mennesker og dyr, apparater til bruk for eller i 
forbindelse med avslapping eller rekreasjon, 
motorkjøretøyer og deler og tilbehør dertil, beskyttende 
klær for sykling, sykkellåser, sykkellys, sykkelsko, 
sykkelklær, sykkelhodeplagg inkludert hjelmer, 
beskyttende klær for sykling, sykkelprodukter, inkludert 
men ikke begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettskjermer og skvettlapper, 
sykkelseter, verktøykasser for sykling, inkludert 
verktøykasser til bruk for eller i forbindelse med 
punktering, som muliggjør at kunder, på en beleilig 
måte, kan se på og kjøpe disse varer inkludert via en 
internett webside, interaktive fjernsynsshoppingkanaler, 
digitale fjernsynsshoppekanaler, lukkede 
internettplattformer, eller ved interaktive fjernsyn 
og/eller telekommunikasjon (inkludert stemme, telefoni 
og/eller overføring av digital informasjon eller data) 
og/eller interaktivt digitalt media; kundeinformasjon og 
konsulenttjenester for salgsfremmende, annonserende, 
og markedsførende formål i forbindelse med 
kringkastingsmottakelsesapparater og -instrumenter og 
deler og tilbehør dertil, inkludert kabel, satellitt, og 
terrestrisk, analog eller digital mottakelse; 
annonserings- og promoteringstjenester relatert til 
temaer vedrørende livsstil, økologi og miljø; ledelse, 
forvaltning og utførelse av fornybare energiprosjekter, 
inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geometrisk og geotermisk kraft, solenergi, biomasse, 
og bioenergi og prosjekter i forbindelse med andre 
fornybare energikilder; innsamling, bearbeiding og 
behandling av driftserfaringer i forbindelse med 
fornybare energiprosjekter, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geometrisk og geotermisk 
kraft, solenergi, biomasse, og bioenergi, inkludert 
innsamling av statistikk i forbindelse med drift og 

produksjon; sammenføring og sammenstilling, til fordel 
for andre, av en rekke forskjellige detaljhandlere og 
dagligvarebutikker og brukerytere, som muliggjør at 
kundene på en bekvem og beleilig måte kan se på og 
kjøpe disse varer og tjenester og gjøre bruk av slike 
fasiliteter eller laste ned anvendelsesmulighetene, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
sammenføring og sammenstilling av en rekke 
forskjellige tjenesteytere som muliggjør at kundene på 
en bekvem og beleilig måte kan se på og velge disse 
tjenestene; elektroniske og online lagringstjenester; 
elektronisk og online gjenoppretting og gjenfinning av 
data, filer, e- poster, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, 
visuelt materiale, audiovisuelt materiale, video, tekst, 
grafiske tegninger, programmer og annen data eller 
informasjon; online auksjonstjenester; tilveiebringelse 
av online prissammenligningstjenester; tilveiebringelse 
av online tekstbehandling, regneark, kalender, 
presentasjon og databasetjenester; tilveiebringelse av 
virtuell online kontorstøttetjenester for personale; online 
gavebestillingstjenester; online avsendelse, posting, og 
oppslag av priser, stipender, og anerkjennelser og 
utmerkelser; informasjons- og rådgivningstjenester 
relatert til alle forannevnte tjenester; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon og råd; informasjon relatert til 
alle forannevnte tjenester tilveiebrakt online fra en 
computer database, eller via en hjelpelinje, eller via 
internett.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av 
online databaser for annonser og reklamer, inkludert 
personlige annonser, annonser vedrørende arbeids- og 
ansettelsesmuligheter, annonser over fast eiendom; 
mobile og fastlinje telekommunikasjonstjenester; 
kommunikasjonstjenester; satellitt, cellulær og radio 
kommunikasjonstjenester, fjernsyns- og 
radiokringkasting; transmisjon og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og overføring 
av radio og/eller fjernsynsprogrammer og/eller filmer; 
satellitt, digitalt bakkenett, kabel, digitalt 
høyhastighetsnett og bredbånd kringkasting og/eller 
overføring av lyd og/eller audiovisuell programmering; 
overføring av lyd, video og/eller audiovisuell 
programmering (på en hvilken som helst måte); 
overføring av videofilmer; kringkasting og overføring av 
fjernsynsprogrammer og filmer til personlige 
datamaskiner; kringkasting og kommunikasjon ved eller 
ved hjelp av datamaskiner; overføring av lyd, video 
og/eller audiovisuell programmering ved internett 
protokoll (IPTV); telekommunikasjonstjenester over 
Internett inneholdende men ikke begrenset til tjenester 
ved hjelp av stemmer over Internett protokoll (VOIP); 
tilveiebringelse og/eller oppkoblingsmuligheter til 
stasjonært, portabelt så vel som trådløst 
bredbåndsnettverk; overføring av tekst, meldinger, lyd 
og/eller bilder; telekommunikasjons og/eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller 
transmisjon av audiovisuelt innhold; kommunikasjon av 
informasjon (herunder web sider), data ved radio, 
telekommunikasjon og ved satellitt; telefon, 
mobiltelefon, samling og overføring av meldinger, 
radiovarsling, samtaleavledning, telefonsvarer og ved 
tjenester via forespørsler; private nummertjenester; 
tekst-tv tjenester, utleie av 
telekommunikasjonsapparater i tilfelle sammenbrudd, 
tap eller tyveri; overføring av bilder og meldinger ved 
hjelp av datamaskiner; meldetjenester, nemlig sending, 
mottaking og videresending av meldinger i form av 
tekst, lyd, grafiske bilder eller video eller kombinasjoner 
av disse formater; øyeblikkelige meldetjenester; 
tekstmeldingstjenester (SMS); multimedia-
meldingstjenester (MMS), enhetlige meldingstjenester; 
taleposttjenester; tilveiebringelse av telefonringetoner; 
videokonferansetjenester; video telefontjenester; 
tilveiebringelse av tilgang til telekommunikasjons 
infrastruktur for andre operatører; tilveiebringelse av 
tilgang til elektroniske konferanser, diskusjonsgrupper 
og chat-rooms; tilveiebringelse av chat-rooms; utleie 
eller leasing av apparater, instrumenter, installasjoner 
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eller komponenter til bruk for eller i forbindelse med 
forannevnte tjenester, rådgivning, informasjon og 
konsulenttjenester relatert til forannevnte; 
kommunikasjonstjenester ved eller ved bruk av satellitt, 
fjernsyn og/eller radio; pressebyråtjenester; anskaffelse 
av tilgang til nyheter, aktuelle offentlige anliggender og 
sportsinformasjon; utleie, utlån og leasing av 
kommunikasjonsapparater; elektroniske posttjenester; 
telekommunikasjonstjenester relatert til Internett; 
telekommunikasjon av informasjon (herunder 
websider); anskaffelse av lokaliserte tjenester for 
telekommunikasjon og kommunikasjons apparater og 
instrumenter; anskaffelse av trådløs bruk av 
protokolltjenester herunder slike som benytter sikker 
kommunikasjonskanal; anskaffelse av informasjon 
relatert til eller som identifiserer telekommunikasjons og 
kommunikasjons apparater og instrumenter; 
anskaffelse av telekommunikasjonslinker og koblinger 
til datamaskin databaser og websider på Internett; 
telekommunikasjonstjenester dedikert til 
detaljhandelsvarer og tjenester gjennom interaktiv 
kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester som er telekommunikasjons- og/eller 
kommunikasjons- og/eller kringkastings- og/eller 
transmisjonstjenester; interaktive tjenester for 
fjernsynsseere herunder slike som ser på 
mobiltelefoner og personlige datamaskiner som er 
telekommunikasjons- og/eller kommunikasjons- og/eller 
kringkastings- og/eller transmisjonstjenester; 
fjernsynskringkastingstjenester inneholdende 
interaktive tjenester for seerguider og intelligent 
automatisert utvalg for programregistrering og opptak 
av programmer, interaktive tjenester for fjernsynsseere 
som muliggjør automatisk innspilling og lagring av 
programmer initiert på basis av kunders seervaner eller 
preferanser som er telekommunikasjons- og/eller 
kommunikasjons- og/eller kringkastings- og/eller 
transmisjonstjenester; tilveiebringelse for interaktive 
fjernsynsseere (herunder slike som ser på sine 
mobiltelefoner eller personlige datamaskiner) tilgang til 
informasjon, data, grafikk, lyd og/eller audiovisuelt 
innhold fra en begrenset gruppe av internett websider 
eller portaler; kringkasting og overføring av interaktive 
fjernsyn, interaktive spill, interaktive nyheter, interaktiv 
sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video på forespørsel og nærstående 
forespørsel av telekommunikasjons- og/eller 
kommunikasjons- og/eller kringkastings- og/eller 
transmisjonstjenester; strømmende og pågående 
leveranser av video på forespørsel strømmer til kunder; 
tilveiebringelse av filmer, videoer og 
fjernsynsprogrammer til seere på etterspørsel og 
nærstående forespørsel; profesjonell 
konsulentvirksomhet relatert til kringkasting; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser som lagrer 
informasjon relatert til en rekke utvalg av varer og 
tjenester; muliggjøring av tilgang til Internett; 
tilveiebringelse av kontakt eller kobling mellom 
websider og fjernsynsseere via interaktive 
fjernsynsportaler; internett portal tjenester; webportal 
tjenester; tilveiebringelse av bredbåndstjenester; 
interaktive fjernsynsportaltjenester for tilveiebringelse 
av tilgang til Internett websider for fjernsynsseere via 
deres fjernsynsmottagelsesutstyr, herunder digitalt 
fjernsynsmottagelsesutstyr; tilveiebringelse av adgang 
til Internett websider for mobiltelefonbrukere; 
profesjonell konsultasjon og informasjon og 
rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester; leasing og utleie av tilgangstid til en 
informasjonsdatabase; 
telekommunikasjonsinformasjon; faktiske 
informasjonstjenester relatert til fjernsynskringkasting; 
lydvisuelle kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; levering av beskjeder; 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og/eller 
kringkasting og/eller transmisjon av radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, og filmer; telekommunikasjon 
og/eller kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller 

transmisjon av lyd og/eller visuelt materiale og 
materiale fra forhåndsinnspilte videobånd; transmisjon 
av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, 
forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt 
materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer 
eller forhåndsinnspilte videodisketter; utleie, utlån eller 
leasing av kommunikasjonsutstyr; sending av 
beskjeder; telefonisk eller 
telefonkommunikasjonstjenester; trådløs 
kommunikasjonstjenester; elektroniske tjenester, 
nemlig levering av telekommunikasjonsmedieinnhold, 
herunder videoer og filmer, fjernsynsprogrammer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner tilveiebrakt via 
Internett, telefonlinje, kabel, trådløs overføring satellitt 
eller terrestrisk kringkastingstjenester, alle forannevnte 
i forbindelse med elektroniske salgstjenester; 
organisering av ringeinformasjon; 
ringefremvisningstjenester; ringealarmtjenester; 
datatjenester for tilgang til kommunikasjoner eller 
datanettverk; datatjenester for tilgang til underholdning, 
utdanning, informasjon og data via telefon, linje, kabel, 
ledning eller fiber, database eller datanettverk; 
datatjenester for tilgang og gjenoppretting av 
informasjon, meldinger, tekst, lyd, bilder og data via en 
datamaskin eller datanettverk; datatjenester for tilgang 
og gjenoppretting av radio og fjernsynsprogrammer; 
konsulentvirksomhet, synkronisering, overføring og 
transmisjon av programmer, data, filer, e-poster, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
fotografier, musikk, lyd, visuelt materiale, audiovisuelt 
materiale, video, tekst, grafiske tegninger, programmer 
og annen informasjon via telekommunikasjon og 
globale kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering 
over telekommunikasjon, kommunikasjon og 
datanettverk; fjernstyring av datatilgangstjenester; e-
post, e-post varsel- og alarmtjenester; online 
umiddelbare meldingstjenester; tilveiebringelse av 
online konferanser, diskusjonsgrupper, beskjedtavler 
og diskusjonsrom; internett portal tjenester; webportal 
tjenester; online video på forespørsel eller nærstående 
forespørsel av telekommunikasjons- og/eller 
kommunikasjons- og/eller kringkastings- og/eller 
transmisjonstjenester; online 
telekommunikasjonstjenester for å muliggjøre tilgang 
og gjenoppretting av data, filer, e-poster, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, fotografier, 
musikk, lyd, visuelt materiale, audiovisuelt materiale, 
video, tekst, grafiske tegninger, programmer og annen 
informasjon via en datamaskin eller datanettverk eller 
elektronisk innretning inkludert tjenester tilveiebrakt 
over et globalt telekommunikasjonsnettverk; online 
telekommunikasjonstjenester relatert til webkasting og 
podkasting inkludert tjenester tilveiebrakt over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; spiller til spiller tjenester 
("peer to peer"); tilveiebringelse av interaktive 
avstemningstjenester; online ordbøker, leksika, og 
referansetekster, online publikasjoner, inkludert aviser, 
magasiner (periodiske), tegneserier, journaler 
(periodiske), bøker, brukermanualer, instruksjons- og 
undervisningsmateriale; online oppslag, plakater, 
fotografier, bilder, artikler, kvitteringer og billetter, 
rådgivning eller tilveiebringelse av informasjon relatert 
til det forannevnte; informasjon relatert til alle de 
forannevnte tjenester tilveiebrakt online fra en 
computer database eller via en hjelpelinje eller 
internett. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelsestjenester; 
tilveiebringelse av opplæring; tilveiebringelse av 
audiovisuelt innhold relatert til underholdning, 
utdannelse, trening, sport og kultur; 
utdannelsestjenester ved hjelp av radio, fjernsyn, 
telefoni, internett og online databaser; utleie, og utlån 
av kinematiske filmer, videoer, DVDer, lydinnspillinger, 
lydinnspillingsapparater, sportsapparater, 
fjernsynsoppsettinger og videospillere, DVD-spillere og 
radioopptakere; produksjon av filmer for fjernsyn og 
kino; tilveiebringelse av online elektroniske 
publikasjoner (ikke-nedlastbare); publisering av 
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magasiner, bøker, tekster og trykksaker; publisering av 
elektroniske bøker eller journaler, online; 
tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner; 
tilveiebringelse av fasiliteter i form av 
innspillingsstudioer; produksjonstjenester av 
direktesendte show; organisering av sportsaktiviteter 
og konkurranser; produksjon og presentasjon av 
programmer overført via fjernsyn, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføring av 
interaktive visninger, for beskuelse og kjøp av varer; 
produksjon, presentasjon og fremvisning av ferdiglagde 
radio- og fjernsynsprogrammer, interaktivt fjernsyn, 
interaktive spill og interaktive konkurranser, samt 
distribusjon og overføring av samme, til kjøpere av 
radio- og fjernsynsprogrammer, interaktivt fjernsyn, 
interaktive spill og interaktive konkurranser; 
produksjonspresentasjon og distribusjon av 
konkurranser, tevlinger, spill, spørrekonkurranser, 
studiounderholdning og begivenheter med deltakelse 
av publikum; interaktive utvelgelser av 
fjernsynsprogrammer for seere; tilveiebringelse av 
nyheter, kulturelle aktiviteter og sport for 
fjernsynsseere; utdannende, sportslige og kulturelle 
tjenester for fjernsynsseere; seerguidetjenester; 
seerguidetjenester som fasiliterer innspillinger og 
regulær terminleie av programmer og filmer; automatisk 
initierte innspillingstjenester av fjernsynsprogrammer 
på basis av kunders eller seeres 
seervaner/preferanser; video på forespørsel og 
mediainnhold via eller ved hjelp av en hvilken som helst 
avspillingsinnretning; alle forannevnte tjenester relatert 
til utdanning, sport og kultur; utdannelse og 
tilveiebringelse av trening i forbindelse med beskyttelse 
av miljøet, energibevaring og økologi og dyrevelferd; 
utdannelse og tilveiebringelse av trening i forbindelse 
med alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk og geometrisk 
kraft, solenergi, biomasse, og biologisk brennstoff 
(bioenergi); publisering av instruksjonsmateriale og 
salgsfremmende materiale relatert til miljøbeskyttelse, 
energibevaring og økologi og dyrevelferd; arrangering 
og ledelseav seminarer og arbeidsgrupper 
("workshops"); etablering av treningsprogrammer og 
treningsmanualer; organisering og ledelse av 
sikkerhetskurs og utdannelseskurs; online 
nyhetsrapporteringstjenester; online tilveiebringelse av 
informasjon og generell leksikonkunnskap; online 
oversettelsestjenester; online bibliotektjenester 
inkludert lån og bytte av bøker og andre publikasjoner 
og fotografier; tilveiebringelse av online klasser, 
seminarer, arbeidsgrupper ("workshops"), utstillinger og 
visninger; online kortspill; sykling som sport; 
tilveiebringelse av profesjonelle sykletjenester; 
organisering av syklebegivenheter; 
konsulentvirksomhet; informasjon og 
rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester; rådgivning og tilveiebringelse av informasjon 
forbundet med forannevnte; informasjon relatert til alle 
de forannevnte tjenester tilveiebrakt online fra en 
computer database eller via hjelpelinje eller internett. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design og utvikling av computer 
hardware og software; design, tegning og skrivearbeid 
på oppdrag, alt for innsamling av websider på Internett; 
hosting av websider; konstruering og vedlikehold av 
websider; datatjenester for interaktiv kommunikasjon 
og kringkasting; installasjon, utleie og vedlikehold av 
computer software; værvarsling; vedlikehold og 
reparasjon av interaktive videospillinnretninger 
innbefattende av computer software og tilbehør, nemlig 
software for betjening av spillkontroller; 
hjemmedatamaskintjenester, nemlig 
datakonsulentvirksomhet, installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av computer software, oppdatering av 
software og datastøttetjenester og support; 
datatjenester, nemlig organisering av infrastruktur for å 
gjøre tjern syns abonnenter i stand til å fa tilgang til 

internettjenester via fjernsyn; rådgivning relatert til 
utvikling av datasystemer; rådgivningstjenester relatert 
til databaserte informasjonssystemer; 
rådgivningstjenester relatert til computer hardware eller 
software; design, installering, vedlikehold eller 
oppdatering av computer software; design av computer 
hardware; designtjenester; konstruering og design av 
elektriske eller elektroniske systemer; designtjenester 
for illustrasjoner ("artwork") for animasjonsfilmer; 
overvåkning og analyse av ringeinformasjon; 
dataprogrammeringstjenester; Internett 
hinderveggtjenester ("Internet walled garden services"); 
drift av søkemaskiner; utleie av computer hardware 
eller software; testing, forskning; vurdering; 
konsultering, rådgivning eller tilveiebringelse av 
informasjon i forbindelse med det forannevnte; 
datatjenester for online shopping; datatjenester relatert 
til bearbeidelse og håndtering av bestillinger og 
betalinger; værvarsling; tilveiebringelse av informasjon 
og råd i forbindelse med beskyttelse av miljøet, 
energibevaring og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd, så vel som ledelse av forskning og skriving 
av ekspertuttalelser og -rapporter innenfor forannevnte 
områder; forskning og utvikling av bærekraftig bruk av 
naturen og miljøet; teknisk assistanse vedrørende 
miljøbeskyttelse, energibevaring og alternative 
energikilder, økologi og dyrevelferd og effektivisering 
og ikrafttredelse av slike prosjekter; utvikling og testing 
av fornybare energikilder inkludert, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk og geometrisk 
kraft, solenergi, biomasse, og biologisk brennstoff 
(bioenergi), og bestanddeler derfor; iverksetting av 
forskningsprosjekter vedrørende miljøbeskyttelse, 
energibevaring og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd; ikke-nedlastbar computer software for 
overføring, mottaking, synkronisering, fremvisning, 
sikkerhetskopiering, overvåkning, kontrollering, deling, 
koding, dekoding, kryptering, gi tilgang, gi fjerntilgang, 
oppretting, samling, lagring, sikring, flytting, overføring, 
spredning, lokalisering, organisering eller på annen 
måte benyttelse av data, stemme, multimedia, lyd, 
visuelt materiale, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelt materiale, video, tekst, grafiske tegninger 
eller annen data, inkludert via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
søketjenester for websider; tekniske 
rådgivningstjenester inkludert disse tjenestene 
tilveiebrakt via en hjelpelinje; elektronisk 
tilveiebringelse av software-oppdateringer; online 
værmelding; tilveiebringelse av online kart- og 
ruteplanleggingstjenester; tilveiebringelse av 
spesialbestilte websider, inneholdende brukerdefinert 
informasjon, søkemotorer og linker til andre websider; 
online skanning, sporing, karantenesetting og 
eliminering av virus, ormer (dataprogrammer med 
virus), trojanske hester som spionvare 
(dataprogrammer som legges inn på datamaskin uten 
eierens viten og vilje), malware, og uautorisert data og 
programmer på datamaskiner og elektroniske 
innretninger; drift av web sider, herunder kontroll og 
filtrering av elektronisk kommunikasjon; online 
vertskapstjenester som gir brukere adgang til å 
publisere og dele data online; online vertskapstjenester 
som gir brukere adgang til å publisere og dele online, 
interaktive kalendere med andre brukere; 
tilveiebringelse av fjernstyrt 
sikkerhetskopieringstjenester for computer data 
inkludert tjenester tilveiebrakt over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; konsulentvirksomhet, 
informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle de 
forannevnte tjenester; informasjon relatert til alle de 
forannevnte tjenester, tilveiebrakt online fra en 
computer database eller via hjelpelinje eller internett. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltmennesker; lisensiering og utleie 
av kommunikasjonsapparater og 
kommunikasjonsutstyr, radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, 
forhåndinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt 
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materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer 
eller forhåndsinnspilte video disker og disketter; 
lisensiering av tilgangstid til en informasjonsdatabase; 
rådgivningstjenester relatert til immaterialrett eller 
lisensiering eller beskyttelse av industrielle rettigheter; 
lisensiering av computer software; lisensiering av 
software og hardware; lisensiering av kinematiske 
filmer; utnyttelse av rettigheter til opphavsrettlig 
beskyttet ("copyright") materiale; utnyttelse av 
rettigheter til radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, 
filmer, forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte 
videokassetter, forhåndsinnspilte videodisker eller 
spillefilmer; utnyttelse av transmisjons- og 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle eiendomsrettigheter; 
utstedelse av lisensieringsrettigheter; 
lisensieringstjenester; ledelse og forvaltning av 
immaterielle rettigheter eller industrielle 
eiendomsrettigheter; tjenester forbundet med utnyttelse 
av rettigheter til radioprogrammer, 
fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte 
videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter, 
forhåndsinnspilte videodisker eller spillefilmer; tjenester 
forbundet med utnyttelse av immaterielle rettigheter 
eller industrielle eiendomsrettigheter; utnyttelse av 
trykksaker (copyright); tilveiebringelse av horoskoper, 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press hva angår beskyttelse av miljøet, energibevaring 
og alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
individer; innbruddsalarmtjenester; brannalarm og 
beskyttelsestjenester; sikkerhetsmåling relatert til 
sikkerheten til personer og hjem; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og hjem; overvåkning 
og kontroll av personlig sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; rådgivningstjenester 
relatert til sikkerhet; utleie av sikkerhetsapparater; 
utleie av sikkerhetsovervåkningsapparater; elektriske 
beskyttelsestjenester for telefonsentraler; 
sikkerhetstjenester relatert til overvåkning og kontroll av 
utslippssystemer og alarmer ved eventuell 
oversvømmelse; overvåknings- og kontrolltjenester for 
overvåkning og kontroll av og i forbindelse med brann 
og sikkerhet; sikkerhetstjenester i forbindelse med 
beskyttelse mot branner og innbrudd; online treff 
("dating"); vennskaps-, introduksjons- og sosiale 
nettverkstjenester; tilveiebringelse av online 
horoskoper; tilveiebringelse av online personlige 
tilbakemeldinger i form av livsstils-, følelses-, helse- og 
treningsveiledning, samt motiverende programmer 
relatert til samme; informasjon og rådgivningstjenester 
relatert dertil; informasjon relatert til alle de forannevnte 
tjenester, tilveiebrakt online fra en computer database 
eller via hjelpelinje eller internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290868 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201611034 
(220) Inndato: 2016.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 REGENICS AS, Postboks 4536 Nydalen, 0404 OSLO, 
Norge 

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

fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 

ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; 
preparater og midler for herding og lodding; kjemiske 
produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 

  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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290869 
(151) Reg.dato.: 2017.01.27 
(210) Søknadsnr.: 201611359 
(220) Inndato: 2016.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLD EL PASO MEXICANA 
STREET MARKET 

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

 Pet Incorporated, Number One General Mills 
Boulevard, US-MN55426 MINNEAPOLIS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Bearbeidet chilipepper; bearbeidet jalapenopepper; 
bearbeidede bønner; ostedipper; guacamole; krydrede, 
grønnsaksbaserte måltidsblandinger inneholdende 
kjøtt; krydrede, kjøttbaserte måltidsblandinger 
inneholdende grønnsaker. 

  Klasse 30   Tacoskjell; tortillas; tortilla chips; krydderblandinger; 
krydder; ris; sauser; krydrede. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290870 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201610054 
(220) Inndato: 2016.09.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

STONE'S GINGER JOE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Western Wines Holdings Limited, Thomas Hardy 
House 2 Heath Road, GB-KT138TB WEYBRIDGE, 
SURREY, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; ingefærøl; ikke-alkoholholdige 
cocktailer; preparater for å lage drikker; tonic vann.  

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker unntatt øl; alkohol; rusbrus; 
aperitiffer; champagne; sider; musserende vin; portvin; 
rødvin; brennevin (drikkevarer); bordviner; hvitvin; vin; 
ingefærvin. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290871 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201610055 
(220) Inndato: 2016.09.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Western Wines Holdings Limited, Thomas Hardy 
House 2 Heath Road, GB-KT138TB WEYBRIDGE, 
SURREY, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; ingefærøl; ikke-alkoholholdige 
cocktailer; preparater for å lage drikker; tonic vann.  

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker unntatt øl; alkohol; rusbrus; 
aperitiffer; champagne; sider; musserende vin; portvin; 
rødvin; brennevin (drikkevarer); bordviner; hvitvin; vin; 
ingefærvin. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290872 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201610059 
(220) Inndato: 2016.09.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eye-Share AS, Maskinveien 15, 4066 STAVANGER, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Protector Intellectual Property Consultants AS, 

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

  Klasse 9   Dataprogrammer (innregistrert på databærere); 
dataprogrammer (nedlastbar programvare); 
skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; 
nedlastbare applikasjoner; dataprogrammer for 
digitalisering av dokumenter. 

  Klasse 35   Fremvisning og salg av dataprogrammer (innregistrert 
på databærere), dataprogrammer (nedlastbar 
programvare), skjermbildedata innregistrert på 
dataprogrammer, nedlastbare applikasjoner, 
dataprogrammer for digitalisering av dokumenter; 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; administrasjon av dataarkiver; 
innsamling og systematisering av informasjon for bruk i 
databaser; utarbeidelse av regnskapsanalyser. 

  Klasse 42   Rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til IT-drift 
samt bruk av computere og computer software; design 
og utvikling av dataprogrammer og IT-systemer; 
programmering for datamaskiner; ajourføring og 
vedlikehold av dataprogrammer; kopiering av 
dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer og 
datasystemer; analysering av datasystemer; 
gjenoppretting av data; sikkerhetstjenester i forbindelse 
med datavirus; utarbeidelse, installasjon, 
sammenkopling, testing og vedlikehold av 
computerprogrammer og 
informasjonssikkerhetstjenester til bruk ved 
kommersiell samhandling via et globalt 
computernettverk; tjenester for produkter til 
informasjonsbehandlingssystemer; vedlikehold av 
dataprogrammer; design av computersystemer; 
forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; installasjon av 
dataprogrammer; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet vedrørende 
datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter 

fra fysisk til elektronisk media; konvertering av 
dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; 
kopiering av dataprogrammer; kvalitetskontroll; 
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; 
programmering for datamaskiner; utleie 
dataprogrammer og webserver; tilveiebringelse av 
søkemotorer for internett; webhotell [tilby vertsserver 
for andres hjemmesider]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290873 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611360 
(220) Inndato: 2016.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Suturer, ligaturer, nåler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290875 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611052 
(220) Inndato: 2016.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk, ikke-medisinske hudpleiepreparater, ikke-
medisinske toalettertikler, dufter for personlig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290876 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201608852 
(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: 
 Bilal Mohammad Al Hamwi, Building No 5668, Al Hai 

Alshamali, 40th Street, Madamet Al Sham, SY- REEF 
DAMASCUS, Syria 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Kaffe; te; kakao; sukker; ris; stivelsesholdige 
preparater for å lage godteri; tapioka og sago; kunstig 
kaffe; Yerba mate [telignende drikke]; mel; preparater 
laget av korn; brød; kaker; paier og bakverk; konfekt; 
gjær og bakepulver; næringsmidler i pulverform; snacks 
unntatt chips; is; iskrem; honning; sirup; salt; sennep; 
pepper; krydder; eddik; sauser; timian; sjokolade og 
produkter dekket med sjokolade; kjeks; frokostblanding 
dekket med sjokolade; sukkertøy; tyggegummi; Turkish 
delight [sukkertøy]; kjærlighet på pinne; sukkerholdig 
leblebi [snack]; voundan [sukkerpasta]; flytende 
sjokolade; frossen sjokolade; flytende kaffe; iskaffe; 
iste. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290877 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611053 
(220) Inndato: 2016.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 Madison 
Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Parfyme, eau-de-toilette; bade- og dusjgeleer og 
salter (ikke for medisinske formål); 
barberingsprodukter, etterbarberingspreparater, 
etterbarberingskrem, etterbarberingsgelé, 
etterbarberingsmidler, etterbarberingsbalsam; 
deodoranter for personlig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290878 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611054 
(220) Inndato: 2016.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ELITEPT AS, Stabells veg 9 B, 7021 TRONDHEIM, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 

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

  Klasse 9   Dataprogramvare, inneholdende treningsveiledning og 
treningsprogrammer. 

  Klasse 41   Informasjon om trening og  treningsveiledning tilbudt 
via internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290880 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611055 
(220) Inndato: 2016.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 H GAMS-HAUGSØEN AS, Torvalmenningen 1, 5014 

BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 8   Knivsmedvarer, gafler og skjeer; sølvtøy [kniver, gafler 

og skjeer]; lommekniver. 
  Klasse 14   Juvelervarer, smykker, edle stener; ur og 

kronometriske instrumenter; varer i edle metaller eller 
overtrukne dermed, nemlig fotorammer, kopper, beger, 
fat, servise, eggeglass, smykkeskrin, skrin og 
oppbevaringsbokser, serviettringer, pokaler, medaljer, 
miniatyrflaggstenger. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av 
gullsmedvarer, gaveartikler, smykker, bunadssølv, 
bestikk, ur, smykkeskrin, fotorammer, 
pyntegjenstander, prydgjenstander, servise, pokaler, 
rengjørings- og poleringsmidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290881 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611037 
(220) Inndato: 2016.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STANDARD BIO AS, Televegen 2, 3802 BØ I 
TELEMARK, Norge 

(740) Fullmektig: 
 GRÜNDERSEN AS, Rokkemakarvegen 40, 3803 BØ I 

TELEMARK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290882 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611038 
(220) Inndato: 2016.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STANDARD BIO AS, Televegen 2, 3802 BØ I 
TELEMARK, Norge 

(740) Fullmektig: 
 GRÜNDERSEN AS, Rokkemakarvegen 40, 3803 BØ I 

TELEMARK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290883 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611056 
(220) Inndato: 2016.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(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   En datastasjon og dataprogramvareapplikasjon som 

samler inn og deler data fra utstyr for sterilisering av 
medisinske innretninger, høynivå desinfeksjonsutstyr 
og biologiske indikatorlesere og sendere som 
tilveiebringer data og steriliseringssyklusrapporter til 
sykehusnettverksystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290884 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611425 
(220) Inndato: 2016.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bravida AB, SE-12681 STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Alarm; brannalarm; armaturer [el]; 
databehandlingsapparater; optiske datamedia; 
datamaskiner og maskinvare for datamaskiner; 
eksterne enheter tilpasset for bruk med datamaskiner; 
registrerte dataprogramvarer; registrerte 
dataprogrammer; internkommunikasjonsutstyr; 
kontrollpaneler for heiser; sikkerhetsanordninger for 
heiser; digitale aktiveringsenheter for prosesstyring; 
elektriske måleinstrumenter; elektriske regulatorer for 
lysarmaturer; sendere [telekommunikasjon]; sendere av 
elektroniske signaler; sendere for telefoner; 
transformatorer [el]; transistorer [elektronikk]; 
varmereguleringsenheter; elektriske 
overspenningsavledere; signaleringsapparater og 
instrumenter; kontroll-(overvåking)apparater og 
instrumenter; kontrollenheter (regulatorer); 
livredningsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for undervisning og instruksjon; 
innspillingsenheter for lyd- og bildebærere; 
utsendingsapparater; audio- og 
bildeinnspillingsenheter; avspillingsenheter for lyd og 
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bildebærere; vitenskapelige apparater og instrumenter; 
koblingsanlegg [el]; enheter for sikkerhet, beskyttelse 
og signalering; brannslukningsapparater; 
sprinkleranlegg for brannvern; elektroniske 
adgangssystem. 

  Klasse 11   Apparater for belysning; enheter for oppvarming; 
dampproduksjonsapparater; apparater og installasjoner 
for koking; installasjoner for kjøling; installasjoner for 
tørking; ventilasjonsanlegg og apparater (klimaanlegg); 
vannforsyningsanlegg; vannforsyningsutstyr; apparater 
for sanitære formål; installasjoner for sanitære formål; 
installasjoner for rensing av vann, avsalting og 
kondensering; sanitære installasjoner og innretninger 
for vannforsyning og sanitærforhold; regulerings- og 
sikkerhetstilbehør for vann og gassinstallasjoner; 
regulerings- og sikkerhetsarmaturer for vannapparater; 
regulerings- og sikkerhetsarmaturer for 
gassrørledninger; regulerings- og sikkerhetsarmaturer 
for gassapparater; kjølesystemer. 

  Klasse 36   Råd om eiendomsinvesteringer; utarbeidelse av 
økonomiske rapporter og analyser. 

  Klasse 37   Oppføring / konstruksjon av bygg; konstruksjon-, 
anlegg- eller byggetjenester; bygging, konstruksjon og 
riving; reparasjon / vedlikehold av bygninger; bygging 
av vei- og vannkonstruksjoner og -bygg; 
eiendomsutvikling (bygg); eiendomsutvikling (bygg); 
konstruksjon og bygging av veier; oppføring av 
eiendommer; konstruksjoner og bygging av jernbaner; 
konstruksjon og bygging av parkeringshus; bygging av 
boliginteriør; konstruksjonstjenester knyttet til bygging; 
kundetilpasset bygging av bygninger; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon knyttet til varme, ventilasjon 
og air condition; installasjon og reparasjon av 
oppvarmingsutstyr, VVS-installasjoner, -vedlikehold og 
-reparasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
kraftgeneratorer; vedlikehold og reparasjon av 
varmeinstallasjoner; installasjon og reparasjon av 
elektrisk utstyr; vedlikehold og reparasjon av 
elektroniske kommunikasjonssystemer; vedlikehold og 
reparasjon av gass-, vann- og elektriske installasjoner i 
bygninger; installasjon av komponenter til bygninger; 
installasjon av armaturer og beslag for boliglokaler; 
installasjoner for brannsikring av bygninger under 
oppføring; installasjonstjenester knyttet til elektrisitet; 
installasjonstjenester for tak; installasjonstjenester 
knyttet til datamaskinvare / maskinvare; 
installasjonstjenester knyttet til heiser og 
løfteanordninger; installasjon av sikkerhetssystemer; 
oppføring/konstruksjon av jernbaner; installasjon og 
reparasjon av brannalarmer; konstruksjon og oppføring 
av veidekke og veier; bygging og rehabilitering av land 
og eiendom; byggentreprenørtjenester; rådgivning 
knyttet til oppføring / konstruksjon av bygg; 
rådgivningstjenester knyttet til bygningskonstruksjon; 
konsulenttjenester knyttet til reparasjon av bygninger; 
rådgivning knyttet til renovering av bygninger; 
rådgivning innenfor renovering av eiendom; rådgivning 
knyttet til reparasjon av veg- og 
vannbygningskonstruksjoner; informasjon vedrørende 
konstruksjon, anlegg, installasjon og bygging; 
konstruksjon og bygging av svømmehallanlegg; 
konstruksjon og bygging av fasiliteter for sportsformål. 

  Klasse 38   Tilbydelse av telekommunikasjonstjenester ; Internett-
baserte telekommunikasjonstjenester; 
konsulenttjenester knyttet til telekommunikasjon; 
rådgivning knyttet til telekommunikasjon; tilbydelse av 
tilgang til datanettverk. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og industriell forskning; 
dataprogrammering; utvikling av dataprogrammer 
innspilt på datamaskinmedia (programvare) utviklet for 
bruk i byggkonstruksjon og automatisert produksjon 
CAD / CAM; installasjon, vedlikehold, reparasjon og 
service av dataprogrammer; utvikling av programvare 
for digital signalprosessering; rådgivning knyttet til 
dataprogramvare; konsultasjoner knyttet til 
telekommunikasjonsteknologi; teknologiske 
rådgivningstjenester; teknisk rådgivning knyttet til 
sikkerhet; tekniske sikkerhetsforbedringstjenester; 
teknisk rådgivning innen miljøteknologi; rådgivning 

knyttet til energianvendelse; rådgivning innenfor 
energisparing; sertifisering av bygningers 
energieffektivitet; ingeniørtjenester innen områdene 
elektrisk kraft og naturgassproduksjon; rådgivning 
knyttet til ingeniørdesign; rådgivningstjenester knyttet til 
arkitektur; rådgivningstjenester innen byggdesign; 
rådgivning knyttet til planlegging av byggeområder; 
kontrollering av bygninger; utarbeide planer for 
konstruksjon og bygging; utarbeidelse av tekniske 
rapporter; forberedelse av rapporter om 
eiendomsplanlegging. 

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester; sikkerhetsvurderinger; rådgiving 
innenfor brannvern. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290885 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201610350 
(220) Inndato: 2016.09.13 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Biotherm, Roc Fleuri - 1, rue du Ténao, MC-98000 

MONACO, Monaco 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Parfymer, toalettvann, bade- og dusjgels og -salter for 

ikke-medisinsk bruk, toalettsåper, kroppsdeodoranter, 
kosmetiske kremer, melk, lotions, gels og pudder for 
ansiktet, kroppen og hendene, preparater for bruk ved 
og etter soling (kosmetiske produkter), 
sminkepreparater, sjampo; gels, skum, balsam og 
produkter i sprayform for hårpleie og hårfrisering, 
hårspray, hårfargings- og -blekeprodukter, produkter for 
ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for 
personlig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290886 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201609715 
(220) Inndato: 2016.08.25 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cantarella Bros Pty Ltd, 118 Wetherill Street, AU-

NSW2128 SILVERWATER, Australia 
(740) Fullmektig: 

 Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 
DK-2900 HELLERUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Hasselnøttsmørepålegg. 
  Klasse 30   Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatninger; sjokolade, 

sjokoladeekstrakter, sjokoladeerstatninger og 
sjokoladedrikker i denne klassen inkludert, men ikke 
begrenset til, drikkesjokolade; kakao og preparater som 
har en base av kakao; te; sukker; ris; tapioca; sago; 
mel og kornpreparater; brød; kaker; honning; sirup; 
gjær; bakepulver; salt, sennep og andre krydder i 
denne klassen; eddik; sauser; krydder; desserter, 
puddinger; iskonfektyrer og iskrem og produkter for 
utarbeidelse av iskonfektyrer og iskrem; pasta. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290887 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611407 
(220) Inndato: 2016.10.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allogenic AB, Strandvägen 5 B, SE-11451 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, Box 45088, SE-

10430 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290888 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201610333 
(220) Inndato: 2016.10.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KOLONIAL NO AS, Markveien 35 C, 0554 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, PR-
virksomhet; salgsfremmende tjenester, markedsstudier 
og -undersøkelser; fakturering; forretnings- og 
forbruksinformasjon - og rådgivning; innsamling av, og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
maskinell filbehandling, organisering av handels- og 
reklameutstillinger; administrativ 
ordreutførelse/ordregjennomføring; 
forretningsinformasjoner; forretningsundersøkelser; 
promotering av tredjeparts varer og tjenester via data- 
og informasjonsnettverk; fasilitering av salg av varer og 
tjenester via data- og informasjonsnettverk; 
organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); administrasjon av data-arkiver; 
datasøk i datafiler, for andre; presentasjon av varer 
gjennom medier, for detaljsalg; 
prissammenligningstjenester; on-line annonsering på 
datanettverk; spredning av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flyveblad og vareprøver; rådgivning 
om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse 
og om forretningsprofilering; rådgivning om og 
formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer 
samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; 
handel, herunder elektronisk fjernhandel og salg av 
dagligvarer og digitale informasjonsprodukter, 
matvarer, husholdningsartikler, parfymeriprodukter; 
salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter, spiselige oljer og fett; salg av 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; 
salg av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, 
friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige 
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; salg av 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; salg av 
tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; salg av 
husholdningsartikler,  husholdningsredskaper og 
kjøkkenredskaper, kammer og svamper, børster (ikke 
malepensler), materialer for børstebinding, gjenstander 
til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen og 
keramikk; salg av blekemidler og andre midler for 
klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. 

  Klasse 39   Transport- og lagringstjenester; transportvirksomhet; 
innpakning og lagring av varer; varelagring; 
vareinnpakking; emballering, innpakking og 
oppbevaring av gods; logistikktjenester innen 
transportsektoren; henting, transport og levering av 
varer og gods; informasjon i forbindelse med transport; 
logistisk konsultasjon; tjenester i forbindelse med 
lagring av varer; utleie av kjøle- og fryseskap; 
utsendelse av varer via postordre; varelagring; 
vareombringelse; oppbevaring; utbringelse av varer; 
transport med lastebiler. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
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underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; skoletjenester [utdannelse]; informasjon 
vedrørende utdannelse; rekreasjonsinformasjon; 
organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter on-line; spilltjenester tilbudt online, 
elektronisk setting (for trykking); tilveiebringelse av 
online elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare], 
herunder oppskrifter; fotografering, fototjenester; digital 
bildebearbeidelse; fotografireportasjer, elektroniske og 
online databaser; fotodeling og videodelingstjenester, 
elektroniske journaler og blogger som kan inkludere 
brukergenerert eller spesifisert innhold; elektroniske 
publiseringstjenester for tredjepart; 
underholdningstjenester; arrangering og tilveiebringelse 
av konkurranser som belønner, anerkjenner og 
oppfordrer individer og grupper til selv-forbedring og 
personlig vekst; arrangering av matfestivaler; 
arrangering og ledelse av konserter; arrangering og 
ledelse av praktiske seminarer; 
gymnastikkundervisning; organisering av kulturelle 
arrangement [impresariotjenester]; organisering av 
sportskonkurranser; undervisning; utgivelse av bøker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290889 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611408 
(220) Inndato: 2016.10.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Isachsen Gruppen AS, Teglverksveien 100, 3057 
SOLBERGELVA, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Brækhus Dege Advokatfirma DA, v/Grete Funderud 

Stillum, Postboks 216, 1300 SANDVIKA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjon- og reparasjon av 
elektrotekniske, mekaniske og organiske komponenter i 
tilknytning til oppførelse, utbedring og vedlikehold av 
bygningskonstruksjoner, vann- og avløpsanlegg, 
utomhus grøntarealer og aktivitetsanlegg, vei- og 
jernbaneprosjekter, vannkraftverkprosjekter og drift av 
verksted for transportmidler og bygge- og 
anleggsutstyr. 

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

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290890 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201205110 
(220) Inndato: 2012.05.16 
(180) Registreringen utløper: 2022.05.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Government of the Republic of Fiji, c/o Attorney-
General of Fiji, 7th Floor, Suvavou House, Victoria 
Parade, P.O. Box 2213, Government Buildings, FJ- 
SUVA, Fiji 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 15   Musikkinstrumenter laget av treverk fra 

plantasjedyrkede mahognitrær. 
  Klasse 19   Tømmer og trelast fra plantasjedyrkede mahognitrær.
  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre 

klasser) av tre; alle de forannevnte varer laget av 
treverk fra plantasjedyrkede mahognitrær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
Fellesmerkebestemmelser 
 
FIJI PURE  
 
1. Linker til aktuelt regelverket  

- I det følgende vises det til det aktuelle regelverket for 
fellesmerket FIJI PURE. Regelverket er å finne på følgende 
nettsider:  

- Nettside for alt regelverk samlet:  
 
http://www.fiji.gov.fj/Fiji-Laws/2016.aspx  
 
- Direkte link til det mest sentrale regelverk: Mahogany 
Industry Licensing and Branding Decree 2011:  
 
http://www.fiji.gov.fj/getattachment/0a74108d-9b2e-411f-acf9-
f96f493e7a40/Mahogany-Industry-(Licensing-and-Branding)-
Decree.aspx  
 
2. Hvem har rett til å bruke merket og på hvilke vilkår  
 
- Vilkårene for bruk av merket er gitt under Schedule 2 av 
Mahogany Industry Licensing and Branding Decree 2011 samt 
Vedlegg A - C til denne. Vedlegg A angir vilkårene for å få rett 
til å kjøpe mahogany, mens Vedlegg B og C knytter seg til 
vilkårene for rett til å bruke Fellesmerkene.  
 
- Artikkel 4 i Schedule 2 inneholder informasjon om utstedelse 
av rett til å bruke Fellesmerket. Det foreskrives blant annet at 
bare selskaper som er juridiske enheter som har en gyldig 
lisens, eller en søker som oppfyller alle vilkårene, gis rett til å 
bruke Fellesmerket, se Schedule 2 Artikkel 4.2. Når vilkårene 
er oppfylt, og for å bevise det, vil søkeren få utdelt en spesifikk 
og unik blekkfarge som produktene merkes med, se Artikkel 
4.5.  
 
- Mahogany Industry Licensing and Branding Decree 2011 
Part 3 Artikkel 8 (1) – (3) fastslår at rettighetshaveren 
(personen eller enheten som innehar en tillatelse til å kjøpe 
mahogany), etter å ha blitt tildelt konsesjon for å kjøpe 
mahogany, må søke skriftlig til Mahogany Industry Council 
(Rådet) for bruk av Fiji mahogany merkevaren. Ved 
godkjenning av søknaden, vil Rådet kreve at rettighetshaver til 
Fiji mahogni Fellesmerket inngår en lisensavtale med Rådet.  
 
- Vedlegg B og C i Schedule 2 angir kravene for å få utstedt en 
Fellesmerkelisens. Vedlegg C i Schedule 2 angir de spesielle 
vilkårene for Fellesmerkelisensen. Begge avtalene er 
bindende henhold til lovgivningen i Fiji. Avtalen binder også 
rettighetshaver til Chain of Custody Protokollene og andre krav 
i relevant lovgivning.  
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3. Følger av urettmessig bruk eller bruk i strid med 
vilkårene fastsatt i bestemmelsene  
 
- Artikkel 12 i Mahogany Industry Licensing and Branding 
Decree 2011 fastsetter at manglende etterlevelse av 
protokollen kan føre til suspensjon eller opphør av lisensen. 
Videre, hvis en person eller enhet med vitende unnlater å 
bruke merkevaren i samsvar med protokollen, eller bruker 
merkevaren i strid med Protokollen eller noen andre 
bestemmelser i regelverket, kan det lede til bøter inntil 50 000 
USD og/eller til fengselsstraff i inntil 5 år.  
 
- Videre i Artikkel 4.4 siste setning i Schedule 2, foreskrives at 
unnlatelse av å overholde betingelsene i avtalene kan føre til 
oppsigelse eller suspensjon av lisensen og/eller rett til å bruke 
Fellesmerket, i tillegg til økonomiske og andre sanksjoner.  
 
- I tillegg angir Artikkel 10 i Schedule 2 konsekvensene av 
brudd på Protokollen for Minimumsstandarder for Produksjon 
og Pakking. Tiltak mot disse bruddene varierer fra økonomiske 
sanksjoner til suspensjon til tilbakekall av lisensen.  

4. Innehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende 
mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene i 
loven  
 
- Artikkel 8 i Vedlegg C under de spesielle vilkårene, angir at 
lisensavtalen er underlagt lovene på Fiji og at verneting er Fiji 
ved konflikter. Som følge av denne bestemmelsen kan Rådet 
håndheve regelverket mot alle lisenshavere, uansett hvor de 
er etablert.  
 
5. Innehaverens rettigheter og forpliktelser overfor 
brukerne, herunder rett til kontroll ved bestemte 
kontrollorgan  
 
- Artikkel 6 i Mahogany Industry Licensing and Branding 
Decree 2011 gir Rådet rett til å presisere eller avslutte enhver 
lisens som er gitt i henhold til regelverket, men likevel slik at 
Rådet selv må holde seg innenfor regelverket.  
 
- Artikkel 10 i Schedule 2 regulerer brudd på Chain of Custody 
Protokollen samt brudd på Protokollen for 
Minimumsstandarder for Produksjon og Pakking. The 
Department of Occupational Health and Safety, FIJI Hardwood 
Company Limited, Department of Environment og Fiji Revenue 
and Customs Authority kan undersøke og rapportere brudd på 
bestemmelsene til Rådet, jf. Artikkel 9.1.  
 
- I henhold til Artikkel 10.1, hvis noen av organene nevnt i det 
foregående punkt, avgjør at en rettighetshaver som har rett til 
å bruke Fellesmerket har brutt Protokollen eller 
Minimumsstandardene for Produksjon og Pakking, kan dette 
rapporteres til Rådet. Rådet vil da sende en skriftlig advarsel 
med informasjon om hvilke skritt som må tas for å rette feilene. 
 
- I henhold til Artikkel 10.2 og 10.3, er Rådet tillagt myndighet 
til å vurdere eventuelle brudd, og om slike brudd har påvirket 
merkevareverdien til Fellesmerket. Rådet gjør en avgjørelse 
basert på egen vurdering. Rådet kan i utgangspunktet 
suspendere lisensen, og en etterfølgende avgjørelse kan gå 
på økonomiske sanksjoner, suspensjon eller tilbakekalling av 
lisens.  
 
 
 

(111) Reg.nr.: 290891 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201611409 
(220) Inndato: 2016.10.03 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Isachsen Gruppen AS, Teglverksveien 100, 3057 

SOLBERGELVA, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Brækhus Dege Advokatfirma DA, v/Grete Funderud 
Stillum, Postboks 216, 1300 SANDVIKA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 

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

  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjon- og reparasjon av 
elektrotekniske, mekaniske og organiske komponenter i 
tilknytning til oppførelse, utbedring og vedlikehold av 
bygningskonstruksjoner, vann- og avløpsanlegg, 
utomhus grøntarealer og aktivitetsanlegg, vei- og 
jernbaneprosjekter, vannkraftverkprosjekter og drift av 
verksted for transportmidler og bygge- og 
anleggsutstyr. 

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

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290892 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201205263 
(220) Inndato: 2012.05.16 
(180) Registreringen utløper: 2022.05.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Government of the Republic of Fiji, c/o Attorney-
General of Fiji, 7th Floor, Suvavou House, Victoria 
Parade, P.O. Box 2213, Government Buildings, FJ- 
SUVA, Fiji 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 15   Musikkinstrumenter laget av treverk fra 

plantasjedyrkede mahognitrær. 
  Klasse 19   Tømmer og trelast fra plantasjedyrkede mahognitrær.
  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre 

klasser) av tre; alle de forannevnte varer laget av 
treverk fra plantasjedyrkede mahognitrær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
Fellesmerkebestemmelser 
 
FIJI PURE MAHOGANY  
 
1. Linker til aktuelt regelverket  

- I det følgende vises det til det aktuelle regelverket for 
fellesmerket FIJI PURE MAHOGANY. Regelverket er å finne 
på følgende nettsider:  

- Nettside for alt regelverk samlet:  
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http://www.fiji.gov.fj/Fiji-Laws/2016.aspx  
 
- Direkte link til det mest sentrale regelverk: Mahogany 
Industry Licensing and Branding Decree 2011:  
 
http://www.fiji.gov.fj/getattachment/0a74108d-9b2e-411f-acf9-
f96f493e7a40/Mahogany-Industry-(Licensing-and-Branding)-
Decree.aspx  
 
2. Hvem har rett til å bruke merket og på hvilke vilkår  
 
- Vilkårene for bruk av merket er gitt under Schedule 2 av 
Mahogany Industry Licensing and Branding Decree 2011 samt 
Vedlegg A - C til denne. Vedlegg A angir vilkårene for å få rett 
til å kjøpe mahogany, mens Vedlegg B og C knytter seg til 
vilkårene for rett til å bruke Fellesmerkene.  
 
- Artikkel 4 i Schedule 2 inneholder informasjon om utstedelse 
av rett til å bruke Fellesmerket. Det foreskrives blant annet at 
bare selskaper som er juridiske enheter som har en gyldig 
lisens, eller en søker som oppfyller alle vilkårene, gis rett til å 
bruke Fellesmerket, se Schedule 2 Artikkel 4.2. Når vilkårene 
er oppfylt, og for å bevise det, vil søkeren få utdelt en spesifikk 
og unik blekkfarge som produktene merkes med, se Artikkel 
4.5.  
 
- Mahogany Industry Licensing and Branding Decree 2011 
Part 3 Artikkel 8 (1) – (3) fastslår at rettighetshaveren 
(personen eller enheten som innehar en tillatelse til å kjøpe 
mahogany), etter å ha blitt tildelt konsesjon for å kjøpe 
mahogany, må søke skriftlig til Mahogany Industry Council 
(Rådet) for bruk av Fiji mahogany merkevaren. Ved 
godkjenning av søknaden, vil Rådet kreve at rettighetshaver til 
Fiji mahogni Fellesmerket inngår en lisensavtale med Rådet.  
 
- Vedlegg B og C i Schedule 2 angir kravene for å få utstedt en 
Fellesmerkelisens. Vedlegg C i Schedule 2 angir de spesielle 
vilkårene for Fellesmerkelisensen. Begge avtalene er 
bindende henhold til lovgivningen i Fiji. Avtalen binder også 
rettighetshaver til Chain of Custody Protokollene og andre krav 
i relevant lovgivning.  
 
3. Følger av urettmessig bruk eller bruk i strid med 
vilkårene fastsatt i bestemmelsene  
 
- Artikkel 12 i Mahogany Industry Licensing and Branding 
Decree 2011 fastsetter at manglende etterlevelse av 
protokollen kan føre til suspensjon eller opphør av lisensen. 
Videre, hvis en person eller enhet med vitende unnlater å 
bruke merkevaren i samsvar med protokollen, eller bruker 
merkevaren i strid med Protokollen eller noen andre 
bestemmelser i regelverket, kan det lede til bøter inntil 50 000 
USD og/eller til fengselsstraff i inntil 5 år.  
 
- Videre i Artikkel 4.4 siste setning i Schedule 2, foreskrives at 
unnlatelse av å overholde betingelsene i avtalene kan føre til 
oppsigelse eller suspensjon av lisensen og/eller rett til å bruke 
Fellesmerket, i tillegg til økonomiske og andre sanksjoner.  
 
- I tillegg angir Artikkel 10 i Schedule 2 konsekvensene av 
brudd på Protokollen for Minimumsstandarder for Produksjon 
og Pakking. Tiltak mot disse bruddene varierer fra økonomiske 
sanksjoner til suspensjon til tilbakekall av lisensen.  

4. Innehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende 
mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene i 
loven  
 
- Artikkel 8 i Vedlegg C under de spesielle vilkårene, angir at 
lisensavtalen er underlagt lovene på Fiji og at verneting er Fiji 
ved konflikter. Som følge av denne bestemmelsen kan Rådet 
håndheve regelverket mot alle lisenshavere, uansett hvor de 
er etablert.  
 
5. Innehaverens rettigheter og forpliktelser overfor 
brukerne, herunder rett til kontroll ved bestemte 
kontrollorgan  

- Artikkel 6 i Mahogany Industry Licensing and Branding 
Decree 2011 gir Rådet rett til å presisere eller avslutte enhver 
lisens som er gitt i henhold til regelverket, men likevel slik at 
Rådet selv må holde seg innenfor regelverket.  
 
- Artikkel 10 i Schedule 2 regulerer brudd på Chain of Custody 
Protokollen samt brudd på Protokollen for 
Minimumsstandarder for Produksjon og Pakking. The 
Department of Occupational Health and Safety, FIJI Hardwood 
Company Limited, Department of Environment og Fiji Revenue 
and Customs Authority kan undersøke og rapportere brudd på 
bestemmelsene til Rådet, jf. Artikkel 9.1.  
 
- I henhold til Artikkel 10.1, hvis noen av organene nevnt i det 
foregående punkt, avgjør at en rettighetshaver som har rett til 
å bruke Fellesmerket har brutt Protokollen eller 
Minimumsstandardene for Produksjon og Pakking, kan dette 
rapporteres til Rådet. Rådet vil da sende en skriftlig advarsel 
med informasjon om hvilke skritt som må tas for å rette feilene. 
 
 
- I henhold til Artikkel 10.2 og 10.3, er Rådet tillagt myndighet 
til å vurdere eventuelle brudd, og om slike brudd har påvirket 
merkevareverdien til Fellesmerket. Rådet gjør en avgjørelse 
basert på egen vurdering. Rådet kan i utgangspunktet 
suspendere lisensen, og en etterfølgende avgjørelse kan gå 
på økonomiske sanksjoner, suspensjon eller tilbakekalling av 
lisens.

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290893 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201600539 
(220) Inndato: 2016.01.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.01.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SALAMANDER BRYGGERI AS, Vågedalen 84, 5550 

SVEIO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 35   Salg av klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290894 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201604081 
(220) Inndato: 2016.03.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 

19, CH-8240 THAYNGEN, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Kjøttekstrakter; konserverte supper og buljonger 

inkludert paste-buljong og granulert buljong; fryste, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker, hurtig-, 
dehydrerte og frosne supper; fond, inkludert terninger, 
paste og granulater; puré inkludert tomatpuré, 
vegetabilsk pasta inkludert tomatpasta; sylteagurker; 
mellommåltider og snack-mat hovedsakelig bestående 
av egg, melk og melkeprodukter; ferdigmat 
hovedsakelig bestående av egg, melk og 
melkeprodukter; kjølte og frosne ferdigretter 
hovedsakelig bestående av egg, melk og 
melkeprodukter; ferdigretter og hurtigmat hovedsakelig 
bestående av egg, melk og melkeprodukter; potet-
retter.   

  Klasse 30   Glasur; suppegarnityr, nemlig krutonger, kjeks, urter 
og kombinasjoner av disse; smakstilsetninger og 
krydder, inkludert de i dehydrert pulver- og 
pasteformater; marinader; sauser; taco-skjell; tortillas 
og nudler; ris; pasta inkludert fylt pasta; kjeks; 
poppadum ; sauser, inkludert frosne, ferske og tørkede 
sauser; kjølte og frosne ferdigretter hovedsakelig 
bestående av ris og kornprodukter; snack-måltider og 
hurtigmat hovedsakelig bestående av ris og 
kornprodukter; ferdig- blandinger for bruk til tilberedning 
av måltider og sauser hovedsakelig bestående av ris 
og kornprodukter; ferdigmat hovedsakelig bestående 
av ris og kornprodukter; ris-retter og ferdigretter og 
hurtigmat hovedsakelig bestående av ris og 
kornprodukter; urtepaste; posesaus («gravy mix»). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290895 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201606704 
(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: 
 Terje Bakken, Buskerudveien 217 D, 3027 DRAMMEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokat Ida Camilla Hals, Postboks 1571, 3001 
DRAMMEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner for båter; motorer for modellbåter; motorer 

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

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290896 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(210) Søknadsnr.: 201610591 
(220) Inndato: 2016.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 United Influencers Media Group AB, Dockplatsen 1, 

SE-21119 MALMÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer (nedlastbar software). 
  Klasse 35   Online annonsering på datanettverk. 
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  Klasse 38   Elektroniske oppslagstavler 
(telekommunikasjonstjeneste); tilveiebringelse av 
praterom på internett; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser; tilveiebringelse av weblogger (blogg); 
tilveiebringelse og drift av elektronisk kommunikasjon 
via praterom (chat rooms), pratelinjer og forum på 
internett; tilveiebringelse av online forum (chat); 
tilveiebringelse av tilgang til weblogger (blogg), 
praterom, oppslagstavler eller diskusjonstjenester; 
tilveiebringelse av diskusjonsforum på internett; 
tilveiebringelse av rom for personlig informasjon for 
internettbrukere, herunder hjemmesider, blogger og 
dagbøker. 

  Klasse 41   Elektroniske publiseringstjenester. 
  Klasse 42   Opprettelse og vedlikehold av websider for andre; 

opprettelse og vedlikehold av blogger for andre; 
webhotelltjenester for digitalt innhold, nemlig online-
tidsskrifter og blogger; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar programvare for bruk ved 
opprettelse og publisering av online tidsskrifter og 
blogger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290897 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201605587 
(220) Inndato: 2016.05.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZEGEBA AS, Borgundvegen 340, 6009 ÅLESUND, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Administrasjon av prosjekter; Datasøk i datafiler, for 

andre; Faglige konsultasjoner om forretninger; 
Forretningsinformasjoner  Forskning relatert til bedrifter 
(som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); 
Innsamling av informasjon til databaser  Oppdatering 
og vedlikehold av data i databaser; Salg av digitale 
informasjonsprodukter; Sammenstilling av statistikk  
Systematisering av informasjon til databaser.  

  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
Overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; 
Overføring av digitale filer  Tilveiebringelse av tilgang til 
databaser.  

  Klasse 42   Applikasjonstjenester [ASP]; Driftstjenester for 
servere; Elektronisk datalagring; Fjernovervåkning av 
datasystemer; 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; Installasjon av 
dataprogrammer; Konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; Konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
Konvertering av dataprogrammer og data [Ikke fysisk 
konvertering]; Kopiering av dataprogrammer; Leie av 
webserver; Nettskytjenester; Oppdatering av 
dataprogrammer; Opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; Outsourcing av IT-tjenester; 
Programmering for datamaskiner; Rådgivningstjenester 
innen datateknologi  Rådgivningstjenester innen IT; 
Softwaretjenester [SaaS]; Utarbeidelse av 
dataprogrammer; Vedlikehold av dataprogrammer og 
software;  Skjema og rapport design; App utvikling og 
publisering; Data fangst og digitalisering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290898 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201609894 
(220) Inndato: 2016.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Mastiff AS, Storgata 33 C, 0184 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 1903 

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

  Klasse 9   Magnetiske databærere; DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; dataprogramvare i form av en 
applikasjon for mobilinnretninger og datamaskiner; 
tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; 
kinematografiske filmer; optiske plater; programvarer; 
skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; 
optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i 
form av datamaskin; elektroniske oppslagstavler; 
videokassetter; videospillkassetter; elektroniske 
publikasjoner; nedlastbare billedfiler; USB-minnepinner.

  Klasse 16   Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding; 
fotografier, skrivesaker; klebemidler for papirvarer og 
for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; 
instruksjons- og undervisningsmateriell; 
plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; 
bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; 
innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; 
pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; 
trykte publikasjoner. 

  Klasse 35   Konsulenttjenester i ledelse og administrasjon innen 
TV, digitale media, film og reklamevirksomhet; 
prosjektledelse av produksjon og annen 
programvirksomhet innen fjernsynsbransjen og digitale 
media; konsulent- og rådgivningstjenester innen 
mediebransjen; publisering av reklametekster; 
produksjon av radioreklameinnslag; produksjon av TV-
reklameinnslag; TV- reklamevirksomhet; produksjon av 
filmreklameinnslag; produksjon av reklameinnslag for 
digitale media; organisering av messer og utstillinger 
for handels- eller reklameformål; organisering av 
kommersielle arrangementer. 

  Klasse 36   Bestyrelse av fast eiendom; Eiendomsomsetning; 
Meglervirksomhet for fast eiendom; Salg av eiendom 
("omsetning"); Taksering av fast eiendom. 

  Klasse 38   Overføring av lyd og bilder via Internett/digitale media 
og datanettverk; fjernsynssendinger; 
kabelfjernsynssendinger: radiosendinger; 
satellittoverføringer. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; 
elektronisk setting; filmfremvisning; filmproduksjon på 
videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; 
fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografi 
reportasjer; innspillingsstudioer; layouttjenester; 
nyhetsreportasjetjenester; produksjon av musikk; 
produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering 
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av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
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. 

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

  Klasse 45   Lisensiering av eiendomsrett; forvaltning av rettigheter 
til programmer beregnet på visning i fjernsyn, på 
videogram, på film, for sending i radio, for digitale 
media og dertil nærliggende media; forvaltning av 
rettigheter til manuskripter, bøker, musikk og ulike 
former av lydopptak. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290899 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201611345 
(220) Inndato: 2016.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sigma Alimentos, S.A. de C.V., Avenida Gómez Morin 
No. 1111Colonia Carrizalejo, Código Postal 66254, 
San Pedro Garza Garcia, MX- NUEVO LEÓN, Mexico 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   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; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

  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, kaldt kjøtt, delikatesse-kjøtt, ost, 
yoghurt.  

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

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; engros-salg og 
detaljsalg av alle typer mat og drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290900 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201611043 
(220) Inndato: 2016.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rosmersholm AS, Pilestredet 94 C, 0358 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290901 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201611349 
(220) Inndato: 2016.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Skutskärs Trä Aktiebolag, Industrigatan 5, SE-81441 
SKUTSKÄR, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Gjerder, ikke av metall. 
  Klasse 22   Trespon; Sagspon. 
  Klasse 31   Torvstrø for dyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290902 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201611348 
(220) Inndato: 2016.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Skutskärs Trä Aktiebolag, Industrigatan 5, SE-81441 

SKUTSKÄR, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 19   Gjerder, ikke av metall. 
  Klasse 22   Trespon; Sagspon. 
  Klasse 31   Torvstrø for dyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290903 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201611080 
(220) Inndato: 2016.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zaluvida Holdings Pte. Ltd., 143 Cecil Street #08-01 
GB Building, SG-069542 SINGAPORE, Singapore 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 31   Tilsetningsstoffer til dyrefôr, ikke for medisinske 
formål; jordbruks-, hagebruks- og/eller 
skogbruksprodukter ikke inkludert i andre klasser; alger 
til ernæring for mennesker eller dyr; fetende 
foringsstoffer for dyr og/eller husdyr; drikker til dyr; 
dyrefôr, ikke for medisinske formål; dyrefôrpreparater; 
biprodukter fra behandling av kornprodukter, for 
dyreføde; fôrkaker, fôrkaker, oljekaker; dyrefôr, 
næringsmidler for husdyr; dietetisk dyrefôr, ikke for 
medisinske formål; dietetiske nærinsgmidler for dyr, 
ikke for medisinske formål; spiselige tyggegjenstander 
for dyr; matprodukter for dyr, ikke for medisinske 
formål; næringsmidler for dyr; friske frukter; friske 
grønnsaker; utpresset frukt (fruktavfall); korn for 
menneske- eller dyreernæring; korn, ikke inkludert i 
andre klasser; ernæringsblandinger for dyr; formel; 
blandet dyrefôr; naturlige planter; naturlige blomster; 
ikke-medisinske næringsmidler for dyr; 
ernæringsmessige tilsetningsstoffer som inneholder 
aktive ingredienser for dyrefôr, ikke for medisinske 
formål; næringsmidler for kjæledyr; korn; kraftfôr for 
dyr; styrkende næringstilsetninger for dyr; alger til 
ernæring for mennesker eller dyr; hvetespirer og/eller 
gjær som dyrefôr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290904 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201611081 
(220) Inndato: 2016.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zuora, Inc., 1051 E Hillsdale Blvd., Suite 600, US-
CA94404 FOSTER CITY, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Softwaretjenester (SaaS); softwaretjenester (SaaS) 
for støtte av funksjoner vedrørende 
abonnementsbaserte forretninger og abonnentsforhold, 
nemlig håndtering av kundeforhold, prising, fakturering, 
prosessering av betaling, regnskapsføring, etterlevelse 
av regelverk, analyser og presentasjon av 
abonnementsinformasjon, sammenstilling av produkt- 
og tjenestepakker, salgsforslag, rapportering samt 
ordrehåndtering; tilveiebringelse av online, ikke-
nedlastbart software (applikasjonstjenestetilbyder) for 
håndtering av støttefunksjoner for tjenestetilbydere, 
nemlig tjenestedefinisjon, kataloger, prising, 
regnskapsføring, abonnementshåndtering, støtte, 
oppslutning og beregning samt fakturering, fremstilling 
av prognoser og simuleringer; datatjenester; 
datasoftwaretjenester; 
applikasjonstjenestetilbydertjenester; tilveiebringe ikke-
nedlastbart software. 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 290905 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2016.05.13, EM, 015437775 
(210) Søknadsnr.: 201611084 
(220) Inndato: 2016.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TOP-TOY A/S, Delta Park 37, DK-2665 VALLENSBÆK 

STRAND, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

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

juletrepynt; baner til leketøyskjøretøy; batteridrevne, 
fjernstyrte leketøysbiler; elektronisk aktivitetsleketøy; 
fjernstyrt leketøy; leketepper til bruk med 
leketøyskjøretøy; leketøy av plastikk; leketøysfigurer; 
leketøyskjøretøyer; leketøysmodeller; 
leketøysracerbiler; leketøyssett; mekanisk leketøy; 
modell leketøy; opptrekkbart leketøy [av plastikk]; 
racerbanesett [leketøy]; samlekort [kortspill]; 
sandkasseleketøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290906 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201609082 
(220) Inndato: 2016.08.10 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Telia Norqe AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Data-, tele-, radio- og informasjonsbehandlingsanlegg, 
deriblant sendere og mottagere for trådløse 
overføringer og overføring via faste forbindelser av tale, 
tekst, lyd, bilder og data; dataprogrammer innregistrert 
på databærere; optiske måle- og signaleringsapparater 
og -instrumenter; datamaskiner, dataterminaler, 
elektroniske og elektromekaniske apparater for 
anvendelse i forbindelse med disse, nemlig monitorer, 
tastaturer og skrivere; telefon- og radiomodem; 
registrerte dataprogrammer; stasjonære og mobile 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter, nemlig 
telefoner, betalingstelefoner, teletypeskrivere, 
telefaksimiler, omkoblingsanordninger, høyttalere; 
stasjonære og mobile kommunikasjonsapparater og - 
instrumenter, nemlig antenner, sendere og mottakere; 
instruksjons- og undervisningsapparater og 
instrumenter; kommunikasjonsnettverk og 
styreanordninger til disse, nemlig 
telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger, sendere, 
mottakere, omkoblere, basestasjoner, terminaler, 
kabler for elektriske og optiske signaloverføringer; 
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apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon, 
lagring, behandling, mottakelse, sending, modifisering, 
kompresjon, radiosending av data, lyd og/eller bilder; 
testings- og kalibreringsapparater; magnetiske, optiske 
og elektroniske databærere; mekanismer for mynt- eller 
kortstyrte apparater og tilbehør til disse. 

  Klasse 37   Installasjon, reparasjon, service og vedlikehold av 
tele-, radio-, data-, informasjonsbehandlings- og 
datakommunikasjonsanlegg. 

  Klasse 38   Tele-, radio- og datakommunikasjonsvirksomhet; 
informasjonstjenester vedrørende tele-, radio- og 
datakommunikasjon; tele- og 
datakommunikasjonstjenester vedrørende distribusjon 
av dokument- og programvareinnhold; elektronisk 
overføring av dokumenter og data via nettverk, 
fjernsyn, radio og andre sendings- og 
overføringsmedia; datakommunikasjons- og 
nettverkskommunikasjonstjenester vedrørende 
elektronisk datautveksling og multimediale 
meldingstjenester; datastøttede sending og mottakelse 
(overføring) av tale, tekst, lyd, bilder og data; utsending 
av meldinger over elektroniske media; tjenester 
vedrørende elektronisk postsending, mottakelse og 
overføring av databaseinformasjon via telenettet; utleie 
av tele-, radio- og 
datakommunikasjonssysteminformasjon og 
kommunikasjoner ved hjelp av telefon, datamaskiner, 
teleprintere, elektroniske brev, laserstråler, satellitt eller 
med elektroniske eller optiske anordninger; elektronisk 
kommunikasjon; utleie og leasing av 
kommunikasjonsapparater og av elektroniske 
stemmebrevkasser; telex-, telegram-, faksimil- og 
telefonitjenester; digitale transmisjonstjenester; 
mobilradiokommunikasjonsvirksomhet; nyhetsbyråer; 
radio- og fjernsynssendinger; meldingssendinger; 
informasjon vedrørende tele- og datakommunikasjoner.

  Klasse 40   Innsamling av tele-, radio-, data-, 
informasjonsbehandlings- og 
datakommunikasjonsanlegg og utstyr; resirkulering av 
tele-, radio-, data-, informasjonsbehandlings- og 
datakommunikasjonsanlegg og utstyr; destruksjon av 
tele-, radio-, data-, informasjonsbehandlings- og 
datakommunikasjonsanlegg og utstyr. 

  Klasse 42   Konsulentvirksomhet og rådgivning vedrørende 
teknisk databehandling, tekniske beregninger samt 
dataprogrammering; datastøttede konstruksjons- og 
ingeniørtjenester; teknisk databehandling og -lagring; 
datasystemanalyser for konstruksjon, vedlikehold og 
testing av software og programmer; forskning 
vedrørende utvikling av telekommunikasjonsapparater, 
datamaskinvare og -programvare; teknologiske 
tjenester relatert til telekommunikasjon; leasing av 
adkomsttid til databaser; leasing av dataprogramvare; 
åpning av brukerrett til databaseinformasjon tilgjengelig 
for kommersielle og ikke-kommersielle brukere over 
hele verden, åpning av adkomst til databaser herunder 
interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelig 
for kommersielle og ikke-kommersielle brukere over 
hele verden; fremvisning av produkter og tjenester på 
internasjonale data- og telenett; profesjonell 
konsulentvirksomhet (ikke forretninger); tekniske 
prosjektstudier; ingeniørtekniske utredninger og 
undersøkelser samt ingeniørvirksomhet i alminnelighet; 
datakonsulentvirksomhet; datasystemanalyser; 
konsultasjon og utforming vedrørende datamaskiner og 
-programvare; utvikling, fremstilling, forbedring, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; 
åpning av brukerrett og adkomst til databaser og tele-, 
radio- og datakommunikasjonssystemer; utleie av 
datamaskinvare og datautstyr, installasjon, reparasjon, 
service og vedlikehold av data-, tele-, radio-, 
informasjonsbehandlings- og 
datakommunikasjonssystemer (programvare); 
rådgivning vedrørende tele- og datakommunikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290907 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201608293 
(220) Inndato: 2016.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2026.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LILLAND SPORT AS, Sandeveien 107 A, 3185 

SKOPPUM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Innerslanger for sykler; nav for sykkelhjul; overtrekk 
for seter på sykler og motorsykler; slanger for 
sykkelhjul; sykkelbremser; sykkeldekk; sykkeleiker; 
sykkelfelger; sykkelgir; sykkelhjul; sykkelkjeder; 
sykkelkranker; sykkelkurver; sykkelpedaler; 
sykkelpumper; sykkelrammer; sykkelseter; 
sykkelskjermer; sykkelstyrer; sykkelstøtter; 
sykkelvesker; sykler; sykkelgir; trehjulssykler; 
verktøyvesker for sykler. 

  Klasse 25   Badebukser; badedrakter; bekledning for syklister; 
bukser; drakter; hansker [bekledning]; hodeplagg; 
jakker; klær; klær for gymnastikk; skihansker; 
skistøvler; sko; sportssko; sportsstøvler; truser; trøyer; 
t-skjorter; undertøy; våtdrakter for vannsport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290908 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201608908 
(220) Inndato: 2016.08.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Turner Broadcasting System, Inc., One CNN Center, 
US-GA30303 ATLANTA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Serier med forhåndsinnspilte DVDer; serier med 
forhåndsinnspilte kompaktplater; filmmusikk, 
kjenningsmelodier og andre lydopptak; briller, solbriller, 
innfatninger og etuier dertil; nedlastbare ringetoner, 
grafikk og musikk; tilbehør til mobiltelefoner, nemlig 
etuier til mobiltelefoner og frontplater til mobiltelefoner; 
nedlastbare fjernsynsprogrammer levert via video på 
forespørsel ("video-on-demand"); radioer, linjaler, 
kalkulatorer, telefoner; datamaskiner, dataprogramvare, 
periferiutstyr til datamaskiner, styrespaker til 
datamaskiner og for videospill, elektroniske spill, 
interaktive fjernkontrollsenheter til videospill, interaktive 
håndholdte fjernkontroller for spilling av elektroniske 
spill; alarmer; beskyttende hjelmer og klær; 
fotografiapparater og kameraer, film, batterier, blitzlys 
(fotografiske); magneter og musematter. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; underholdning; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av 
informasjonstjenester angående fjernsyns-,  
bredbånds-, trådløs og online underholdning; 
tilveiebringelse av fjernsyns-, bredbånds-, trådløse og 
online dataspill;  tilveiebringelse av 
multimedieprogrammer for fjernsyns-, bredbånds-, 
trådløs og online underholdning; produksjon, 
distribusjon, prosjektering og utleie av 
fjernsynsprogrammer, videoer, spillefilmer, 
forhåndsinnspilte lyd- og videobånd, kassetter, disker, 
plater, CDer, DVDer og alle andre typer av 
databærende medier; produksjon og arrangering av 
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radio- og fjernsynsprogrammer; informasjon relatert til 
underholdning eller utdannelse tilveiebrakt via fjernsyn, 
bredbånd, trådløst eller online; tilveiebringelse av 
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare) via 
fjernsyn, bredbånd, trådløst eller online; tilveiebringelse 
av et online nettsted for underholdningsnyheter og -
informasjon, produkter, multimedieprogrammer og 
oppslagsmateriell. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290909 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201610290 
(220) Inndato: 2016.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MYLNA SPORT AS, Postboks 244, 3051 

MJØNDALEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 28   Sportsartikler, treningsprodukter.  
  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; markedsføring og salg av 

sportsartikler og treningsprodukter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290910 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201615143 
(220) Inndato: 2016.12.16 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HTS Hans Torgersen & Sønn AS, Sundvollhovet, 3535 
KRØDEREN, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 10   Smokker, smokkelenker; tåteflasker. 
  Klasse 12   Bilstoler og sikkerhetsseler for barn for kjøretøyer; 

sikkerhetsseler for gravide for kjøretøyer; barnevogner; 
regntrekk til barnevogner; beskyttelsestrekk og 
utskiftbare trekk til bilseter; solskjermer for kjøretøyer; 
babyspeil for bakseter i kjøretøyer; barnesykkelseter. 

  Klasse 18   Bæremeiser og bæreseler; reisevesker; stellevesker. 
  Klasse 20   Møbler; soveposer; barnevognposer og bilstolposer; 

babyreder; lekegrinder. 
  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; 

sengetepper; bordduker; pledd, tepper; stelleunderlag; 
sengetøy, lakener. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; babysmekker, ikke av papir. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290911 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201606706 
(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: 
 Terje Bakken, Buskerudveien 217 D, 3027 DRAMMEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokat Ida Camilla Hals, Postboks 1571, 3001 
DRAMMEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Motorer for modellbåter; maskiner for båter; motorer 

for båter, forbrenningsmotorer for båter; 
verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater.  

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290912 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201606707 
(220) Inndato: 2016.06.09 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

bakkenmotor.no 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Terje Bakken, Buskerudveien 217 D, 3027 DRAMMEN, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Ida Camilla Hals, Postboks 1571, 3001 

DRAMMEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290913 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201611434 
(220) Inndato: 2016.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

AQUAVIL 
(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   Veterinære farmasøytiske preparater for behandling 
av smittsomme sykdommer i akvakultur, nemlig 
vaksiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290914 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2015.07.27, CA, 1739018 

2015.11.12, CA, 1754692 
(210) Søknadsnr.: 201516885 
(220) Inndato: 2015.12.29 
(180) Registreringen utløper: 2025.12.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Envirocycle Systems Inc., 101, Rue du Moulin Suite 

116, CA-QCJ1X4A1 MAGOG, Canada 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemikalier for forbedring av kompost; 

tilsetningsstoffer for kompost; kompostakseleratorer; 
kjemikalier for tilførsel av luft til kompost; stoffer for 
tilføring av luft til kompost; kompostenzymer; kompost; 
kompost-te; plantenæringspreparater; kjemikalier for 
forbedring eller regulering av plantevekst; stoffer for 
forbedring eller regulering av plantevekst; 
gjødningsmidler og jordforbedringsmidler; gjødselsalter; 
kalliumkarbonat; plantenæringsstoffer; 
kalliumkarbonatvann; torvpotter; torv; 
vanntilsetningsstoffer; enzymer; gjødsel; matjord; 
overgjødslingsmiddel til matjord; natriumkarbonat; 
jordforbedringspreparater; sot for landbruksformål; 
kaliumtetraoksalat; gjødselspreparater; salpeter; 
natriumperborat; persulfat; perklorat; magnesiumklorid; 
sjøgress og alger (gjødningsmidler); 
slaggjødningsmidler; beinkarbon; beinkull; fuglelim; 
nitrogenholdige gjødningsmidler; nitrogenholdig kalk; 
katalysatorer; kainitt; natriumkarbonat; guano; 

diatoméjord; superfosfat; blodkull; benkull; 
kalkkarbonat; leire, leirjord; preparater av sporstoffer for 
planter; kalsiumcyanamid (gjødningsmidler); 
fiskemelgjødningsstoffer; salt; steinsalt; 
blomsterkonserveringsmidler; jordforbedringsmidler; 
plantevekstregulerende preparater; 
vanntilsetningsstoffer; enzymer; kjemiske 
tilsetningsstoffer til fungicider; kjemiske 
tilsetningsstoffer til ugressdrepende midler; kjemiske 
tilsetningsstoffer til herbicider; kjemiske 
tilsetningsstoffer til insektmidler; kjemiske 
tilsetningsstoffer til parasitticider; landsbrukskjemikalier, 
unntatt  fungicider, ugressdrepende midler, herbicider, 
insektmidler og parasitticider; landbruksstoffer, unntatt 
fungicider, ugressdrepende midler, herbicider, 
insektmidler og parasitticider; kjemikalier for skogbruk, 
unntatt fungicider, herbicider, insektmidler og 
parasitticider; stoffer til skogbruk, unntatt fungicider, 
herbicider, insektmidler og parasitticider; 
hagebrukskjemikalier, unntatt fungicider, 
ugressdrepende midler, herbicider, insektmidler og 
parasitticider; hagebruksstoffer, unntatt fungicider, 
ugressdrepende midler, herbicider, insektmidler og 
parasitticider; hormoner for å fremskynde modning av 
frukt; antispirepreparater for grønnsaker; kjemikalier for 
å motvirke sykdommer på vinstokker; stoffer for å 
motvirke sykdommer på vinstokker; vekstsubstrater; 
pottejord; substrater for jordfri dyrking av planter; 
ekspandert leire som en vekstsubstrat; jordfrie 
vekstsubstrater; ekspandert leire for hydroponiske 
vekstsubstrat; jord for dyrking av planter; porselensjord; 
leire; bentonitt; keramiske stoffer som vekstsubstrat; 
steinull; torv, brenntorv; kokosfiber; aske; 
slaggaggregatstein; perlitt; pimpstein; sand; leirjord; 
leire; torvmose; furubark; bark; sagmugg; risskall; 
biologisk baserte stoffer for kompostering; biologiske 
baserte stoffer for plantevekst; cellulose; trefliser, 
høvelspon; protein (råstoff); biologiske vevkulturer, 
annet enn for medisinske eller veterinære formål; 
bakteriologiske preparater, annet enn for medisinsk 
eller veterinær bruk; kulturer av mikroorganismer, annet 
enn for medisinsk eller veterinær bruk; preparater av 
mikroorganismer, annet enn for medisinsk og veterinær 
bruk; cellulosederivativer; tremasse; garvetre; 
biokjemiske katalysatorer; konserveringsmidler; 
kjemiske substanser for konservering av matvarer; 
substanser for preservering av frø; filtreringsstoffer; 
filtreringskjemikalier; kjemikalier for vann- og 
avfallsresirkulering; stoffer for vann- og 
avfallsresirkulering; aktivt kull; kull for filtre; 
filtreringsstoffer (kjemiske preparater); filtreringsstoffer 
(mineralsubstanser); filtreringsstoffer (ubearbeidet 
plast); filtreringsstoffer (vegetabilske substanser); 
keramiske stoffer brukt i partikkelform for bruk som 
filtermateriale; rensepreparater; vannrensekjemikalier; 
vannrensestoffer; sand; torv, brenntorv; oppstrimlede 
dekk; skum; porselen i partikkelform, som et substrat 
for dyrking av planter; porselen i partikkelform, som 
filtreringsmateriale; aktivert aluminiumoksid; 
natriumpermanganat; kaliumpermanganat; biokull; 
mikroorganismer brukt som filtrering; vitenskapelig 
analysekjemikalier; vitenskapelig analysestoff; 
elektroforese-geléer, andre enn for medisinske eller 
veterinære formål: kjemisk reagenspapir. 

  Klasse 7   Mekaniske komposteringsinnretninger; 
komposteringsinnretninger for industriell bruk; 
søppelkverner; komposteringsmaskiner og –apparater; 
organisk avfallsreduksjonsmaskiner; vindturbiner; 
gressklippere; blandeapparater; 
søppelkomprimeringsmaskiner; akvaponiske 
vekstinnretninger; akvaponiske vekstinnretninger for 
fisk; akvaponiske vekstinnretninger for planter; 
akvaponiske vekstinnretninger for bakteriekulturer; 
akvaponiske vekstinnretninger for akvatisk liv; 
innretninger inneholdende vann, som kultiverer 
akvatisk-, dyre-, plante- eller bakterielt liv; innretninger 
inneholdende vann, som kultiverer akvatisk liv; 
innretninger inneholdende vann, som kultiverer fisk; 
innretninger inneholdende vann, som kultiverer planter; 
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innretninger inneholdende vann, som kultiverer 
bakteriekulturer; innretninger inneholdende vann, som 
kultiverer akvatisk liv; beholdere fylt med vann med den 
hensikt å dyrke akvatiske vesener (creatures), 
grønnsaker, bakterier eller dyr; vanndrevne 
generatorer; maskiner for dyrking av planter, herunder: 
hagebruksmaskiner, landbruksmaskiner 
blandeapparater (elektriske); vekselstrømgeneratorer.  

  Klasse 9   Solceller; solpaneler; inkubatorer for bakteriekulturer; 
innretninger for måling av PH, fuktighet, volum, lys, 
temperatur for planter; fuktighetskontrollinnretninger; 
innretninger for måling av PH, fuktighet, vekt, volum, 
lys, temperaturinnretninger, 
temperaturkontrollinnretninger; vitenskapelige og 
optiske apparater og instrumenter, samt apparater og 
instrumenter til veiing, måling og undervisning; ph-
måleinstrumenter; vektskåler; presisjonsvekter; 
presisjonsmåleapparater; volummåleapparater; 
densimetre; lysmåleinstrumenter; 
temperaturmåleinstrumenter; 
varmereguleringsapparater; 
temperaturkontrollinnretninger; 
materialeprøvingsinstrumenter og –maskiner; 
måleapparater; måleapparater, elektriske; 
måleglassartikler; måleinstrumenter; måleskjeer; 
måleglass; fuktighetsmåleinnretninger; hydrometre; 
hygrometre; fuktighetskontrollinnretninger; 
destillasjonsapparater for vitenskapelige formål; 
kapillarrør; kjemiapparater og –instrumenter; 
kromatografiapparater for laboratoriebruk; mikrometre; 
krumpassere, målepassere; fininnstillingsanordninger; 
måleverdigivere for vitenskapelige formål; 
observasjonsinstrumenter; mikroskoper; linser 
(optiske); objektiver (optikk); optiske apparater og 
instrumenter; forstørrelsesglass (optikk); 
analyseapparater for luft; fysikkapparater og 
instrumenter; kuvøser for bakteriekulturer; kuvøser for 
soppkulturer; fermenteringsapparater; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
batterier; elektriske batterier; batterier for belysning; 
solcellebatterier; solpaneler; solceller; elektroniske 
lydmedier; musikk; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare 
ringetoner for mobiltelefoner; lydbøker; podcast; 
lydopptaksinnretninger; videoopptakssoftware; 
elektronisk visuell media; video (med og uten lyd); 
fotografier; nedlastbare bildefiler; elektroniske 
publikasjoner, nedlastbare; animerte tegneserier; 
videoopptaksinnretninger; videoopptakssoftware; 
datasoftware; dataapplikasjoner; dataprogrammer; 
registrerte dataprogrammer; nedlastbart datasoftware; 
dataspillprogrammer; registrerte 
dataoperativprogrammer; dataspillprogrammer 
(nedlastbart software); overvåkningsprogrammer for 
datamaskiner; kalkulatorer; databehandlingsutstyr; 
datamaskiner; dataperiferiutstyr; grensesnitt for 
datamaskiner; interkommunikasjonsapparater; 
jukebokser for datamaskiner; overvåkningsapparater; 
elektriske monitorer som databehandlingsmateriell; 
elektroniske oppslagstavler; lysutstyr; LED; 
lysdimmere; klær laget spesielt for laboratorier; sko for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; 
beskyttelsesmasker; solbriller; hansker for beskyttelse 
mot ulykker; sportsbriller; sportshjelmer; solceller for 
generering av elektrisitet; solpaneler for generering av 
elektrisitet.         

  Klasse 11   Toaletter; belysningsinnretninger, 
vanningsinnretninger, lysinnretninger for planter; 
vanningsinnretninger for planter; 
vannfiltreringsinnretninger; vannrenseinnretninger, 
herunder prosesseringsinnretninger for bunnfall og 
ekskrementer; luftfiltreringsinnretninger; 
luftrenseinnretninger; filtreringsinnretninger for bunnfall 
og ekskrementer; vannklosetter; toalettskåler; 
toalettseter; bærbare toaletter; solceller for 
varmegenerering; solpaneler for varmegenerering; 
vanndrevne generatorer (varmegeneratorer). 

  Klasse 21   Potter for planter; avfallsbeholdere; vanningskanner; 
hagehansker; elektriske innretninger for tiltrekking og 

dreping av skadedyr; elektriske innretninger for 
tiltrekking og dreping av insekter; insektfeller; fat for 
husholdningsformål; skåler (til kopper); hansker for 
husholdningsformål; kopper av papir eller plast; bøtter; 
engangstallerkener; eltemaskiner for 
husholdningsformål, ikke elektriske; potteskjulere for 
blomsterpotter, ikke av papir; munnstykker for slanger; 
munnstykker for vanningskanner; blomster- og 
plantestøtter; flasker; papirtallerkener; helletuter; 
terrarium; kjøkkenbeholdere; innendørs akvarietanker; 
vannspredere; vannspredere for vanning av blomster 
og planter; vannspredningsinnretninger; 
husholdningsredskaper og -beholdere; akvarium; 
trakter (husholdning); emulgeringsmaskiner (ikke 
elektriske). 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290915 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(210) Søknadsnr.: 201610096 
(220) Inndato: 2016.09.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

K5 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, JP-211-8588 KAWASAKI-SHI, 
KANAGAWA, Japan 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskinservere; datamaskinvare for datalagring; 

datamaskinvare; dataprogrammer for bruk i utvikling, 
drift og administrering av hybride databasesystemer 
med integrert relasjonsdatabase funksjonalitet i klasse 
9. 

  Klasse 42   Dataprogrammeringstjenester; utleie av datamaskiner; 
installasjon og vedlikehold av dataprogramvare; design, 
utvikling, utarbeidelse og oppdatering av 
dataprogramvare; rådgivning og konsulenttjenester 
innen datasystemer; formidling av midlertidige ikke-
nedlastbare programvarer; programvarer som en 
tjeneste (SaaS); drift av nettskysystemer i klasse 42. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290916 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2016.08.25, EM, 015782212 
(210) Søknadsnr.: 201615118 
(220) Inndato: 2016.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ipsen Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham Industrial 
Estate, GB-LL139UF WREXHAM, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetiske preparater for hudpleie. 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
  Klasse 10   Injeksjonsinnretning  for legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290917 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2016.09.01, EM, 015799471 
(210) Søknadsnr.: 201615119 
(220) Inndato: 2016.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ipsen Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham Industrial 
Estate, GB-LL139UF WREXHAM, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetiske preparater for hudpleie. 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
  Klasse 10   Injeksjonsinnretning  for legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290918 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2016.09.01, EM, 015799422 
(210) Søknadsnr.: 201615120 
(220) Inndato: 2016.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ipsen Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham Industrial 
Estate, GB-LL139UF WREXHAM, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetiske preparater for hudpleie. 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
  Klasse 10   Injeksjonsinnretning  for legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290919 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2016.09.01, EM, 015799513 
(210) Søknadsnr.: 201615121 
(220) Inndato: 2016.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ipsen Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham Industrial 
Estate, GB-LL139UF WREXHAM, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetiske preparater for hudpleie. 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
  Klasse 10   Injeksjonsinnretning  for legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290920 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2016.09.01, EM, 015799414 
(210) Søknadsnr.: 201615124 
(220) Inndato: 2016.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ipsen Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham Industrial 
Estate, GB-LL139UF WREXHAM, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetiske preparater for hudpleie. 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
  Klasse 10   Injeksjonsinnretning  for legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290921 
(151) Reg.dato.: 2017.01.31 
(300) Søknadsprioritet 2016.08.25, EM, 015782261 
(210) Søknadsnr.: 201615125 
(220) Inndato: 2016.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ipsen Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham Industrial 
Estate, GB-LL139UF WREXHAM, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetiske preparater for hudpleie. 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
  Klasse 10   Injeksjonsinnretning  for legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290922 
(151) Reg.dato.: 2017.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201611364 
(220) Inndato: 2016.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bravida AB, SE-12681 STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Alarm; brannalarm; armaturer [el]; 
databehandlingsapparater; optiske datamedia; 
datamaskiner og maskinvare for datamaskiner; 
eksterne enheter tilpasset for bruk med datamaskiner; 
registrerte dataprogramvarer; registrerte 
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dataprogrammer; internkommunikasjonsutstyr; 
kontrollpaneler for heiser; sikkerhetsanordninger for 
heiser; digitale aktiveringsenheter for prosesstyring; 
elektriske måleinstrumenter; elektriske regulatorer for 
lysarmaturer; sendere [telekommunikasjon]; sendere av 
elektroniske signaler; sendere for telefoner; 
transformatorer [el]; transistorer [elektronikk]; 
varmereguleringsenheter; elektriske 
overspenningsavledere; signaleringsapparater og 
instrumenter; kontroll-(overvåking)apparater og 
instrumenter; kontrollenheter (regulatorer); 
livredningsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for undervisning og instruksjon; 
innspillingsenheter for lyd- og bildebærere; 
utsendingsapparater; audio- og 
bildeinnspillingsenheter; avspillingsenheter for lyd og 
bildebærere; vitenskapelige apparater og instrumenter; 
koblingsanlegg [el]; enheter for sikkerhet, beskyttelse 
og signalering; brannslukningsapparater; 
sprinkleranlegg for brannvern; elektroniske 
adgangssystem. 

  Klasse 11   Apparater for belysning; enheter for oppvarming; 
dampproduksjonsapparater; apparater og installasjoner 
for koking; installasjoner for kjøling; installasjoner for 
tørking; ventilasjonsanlegg og apparater (klimaanlegg); 
vannforsyningsanlegg; vannforsyningsutstyr; apparater 
for sanitære formål; installasjoner for sanitære formål; 
installasjoner for rensing av vann, avsalting og 
kondensering; sanitære installasjoner og innretninger 
for vannforsyning og sanitærforhold; regulerings- og 
sikkerhetstilbehør for vann og gassinstallasjoner; 
regulerings- og sikkerhetsarmaturer for vannapparater; 
regulerings- og sikkerhetsarmaturer for 
gassrørledninger; regulerings- og sikkerhetsarmaturer 
for gassapparater; kjølesystemer. 

  Klasse 36   Rådgivning vedrørende eiendomsinvesteringer; 
utarbeidelse av økonomiske rapporter og analyser. 

  Klasse 37   Oppføring / konstruksjon av bygg; konstruksjon-, 
anlegg- eller byggetjenester; bygging, konstruksjon og 
riving; reparasjon / vedlikehold av bygninger; bygging 
av vei- og vannkonstruksjoner og -bygg; 
eiendomsutvikling (bygg); eiendomsutvikling (bygg); 
konstruksjon og bygging av veier; oppføring av 
eiendommer; konstruksjoner og bygging av jernbaner; 
konstruksjon og bygging av parkeringshus; bygging av 
boliginteriør; konstruksjonstjenester knyttet til bygging; 
kundetilpasset bygging av bygninger; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon knyttet til varme, ventilasjon 
og air condition; installasjon og reparasjon av 
oppvarmingsutstyr, VVS-installasjoner, -vedlikehold og 
-reparasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
kraftgeneratorer; vedlikehold og reparasjon av 
varmeinstallasjoner; installasjon og reparasjon av 
elektrisk utstyr; vedlikehold og reparasjon av 
elektroniske kommunikasjonssystemer; vedlikehold og 
reparasjon av gass-, vann- og elektriske installasjoner i 
bygninger; installasjon av komponenter til bygninger; 
installasjon av armaturer og beslag for boliglokaler; 
installasjoner for brannsikring av bygninger under 
oppføring; installasjonstjenester knyttet til elektrisitet; 
installasjonstjenester for tak; installasjonstjenester 
knyttet til datamaskinvare / maskinvare; 
installasjonstjenester knyttet til heiser og 
løfteanordninger; installasjon av sikkerhetssystemer; 
oppføring/konstruksjon av jernbaner; installasjon og 
reparasjon av brannalarmer; konstruksjon og oppføring 
av veidekke og veier; bygging og rehabilitering av land 
og eiendom; byggentreprenørtjenester; rådgivning 
knyttet til oppføring / konstruksjon av bygg; 
rådgivningstjenester knyttet til bygningskonstruksjon; 
konsulenttjenester knyttet til reparasjon av bygninger; 
rådgivning knyttet til renovering av bygninger; 
rådgivning innenfor renovering av eiendom; rådgivning 
knyttet til reparasjon av veg- og 
vannbygningskonstruksjoner; informasjon vedrørende 
konstruksjon, anlegg, installasjon og bygging; 
konstruksjon og bygging av svømmehallanlegg; 
konstruksjon og bygging av fasiliteter for sportsformål. 

  Klasse 38   Tilbydelse av telekommunikasjonstjenester ; Internett-

baserte telekommunikasjonstjenester; 
konsulenttjenester knyttet til telekommunikasjon; 
rådgivning knyttet til telekommunikasjon; tilbydelse av 
tilgang til datanettverk. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og industriell forskning; 
dataprogrammering; utvikling av dataprogrammer 
innspilt på datamaskinmedia (programvare) utviklet for 
bruk i byggkonstruksjon og automatisert produksjon 
CAD / CAM; installasjon, vedlikehold, reparasjon og 
service av dataprogrammer; utvikling av programvare 
for digital signalprosessering; rådgivning knyttet til 
dataprogramvare; konsultasjoner knyttet til 
telekommunikasjonsteknologi; teknologiske 
rådgivningstjenester; teknisk rådgivning knyttet til 
sikkerhet; tekniske sikkerhetsforbedringstjenester; 
teknisk rådgivning innen miljøteknologi; rådgivning 
knyttet til energianvendelse; rådgivning innenfor 
energisparing; sertifisering av bygningers 
energieffektivitet; ingeniørtjenester innen områdene 
elektrisk kraft og naturgassproduksjon; rådgivning 
knyttet til ingeniørdesign; rådgivningstjenester knyttet til 
arkitektur; rådgivningstjenester innen byggdesign; 
rådgivning knyttet til planlegging av byggeområder; 
kontrollering av bygninger; utarbeide planer for 
konstruksjon og bygging; utarbeidelse av tekniske 
rapporter; forberedelse av rapporter om 
eiendomsplanlegging. 

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester; sikkerhetsvurderinger; rådgiving 
innenfor brannvern. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290923 
(151) Reg.dato.: 2017.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201611009 
(220) Inndato: 2016.09.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 
Postboks 2500, 6404 MOLDE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Transporttjenester, transport av reisende, 

busstransport, passasjertransport, utbringelse av 
pakker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290924 
(151) Reg.dato.: 2017.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201515013 
(220) Inndato: 2015.11.27 
(180) Registreringen utløper: 2025.11.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SNAPSALE AS, Postboks 155 Sentrum, 0102 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Databehandlingsutstyr, datamaskiner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290925 
(151) Reg.dato.: 2017.02.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.02.22, EM, 015130206 
(210) Søknadsnr.: 201606235 
(220) Inndato: 2016.05.26 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 IL Recycling AB, Box 5388, SE-10249 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirma Gulliksson AB, Box 739, SE-22007 
LUND, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Trykksaker; bokbindingsmateriale; fotografier; 

papirvarer (skrive- og kontorrekvisita); lim for 
husholdningsformål; malingsbørster; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); plastmaterialer 
for emballasje (ikke opptatt i andre klasser); klisjeer; 
kontorrekvisita; papir; papirposer; beholdere av papp; 
emballasjematerialer; emballasjematerialer av papir; 
emballasje av resirkulert papir.  

  Klasse 37   Innsamling av resirkulerbare varer [transport]; samling 
av papir og papp til gjenvinning; pakking. 

  Klasse 40   Avfallshåndtering; gjenvinningstjenester [avfall]; 
deponering [gjenvinning]; resirkulering; gjenvinning og 
behandling av avfall; rådgivning om resirkulering av 
avfall og søppel; informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til gjenvinning av avfall og 
søppel; deponering av avfall og søppel. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290926 
(151) Reg.dato.: 2017.02.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.03.15, EM, 015218101 
(210) Søknadsnr.: 201610260 
(220) Inndato: 2016.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

Man of a kind 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 RnB Retails and Brands AB, Box 27836, SE-11593 
STOCKHOLM, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; lær remmer; store 
reisekofferter; handlenett; lærsnorer; ryggsekker; 
kofferter; portemonéer; lær lisser; strandvesker; poser 
laget av lær for emballering; sminkeskrin (uten innhold); 
reisesett (lærvarer); lær tråd; reisegarderober; omslag 
av lær for emballering; bånd av lær; dokumentmapper; 
reisekofferter; attachévesker; bager for campere; esker 
av lær eller imitert lær; handlevesker med hjul; 

skolesekker; bæremeiser; ribber til paraplyer eller 
parasoller; skolevesker med skulderremmer; 
handlebager; bager for klatrere; ransler; paraplyer; 
innfatning i lær for fjærer;  håndvesker; kofferter; 
skulderstropper av lær; kofferter og reisevesker; 
paraplyer, parasoller og spaserstokker; tasker i lær for 
emballering; skulderremmer (kobbel) av lær: vesker; 
lommebøker; portemonéer laget av metallnett; 
sportsbager. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; strømper; sokker; luer 
(hodeplagg); ulljakker; dameundertøy; sjømannstrøye; 
sportssko; parkaser; sjal; ørevarmere (klær); 
sportstrøyer; sandaler; klær for gymnastikk; T-skjorter; 
badetøfler; strømpebånd; babybukser; klær for 
syklister; ytterklær; skjerf; gensere; forklær (klær); 
BH'er; badedrakter; morgenkåper; bluser; espartosko- 
og sandaler; skjørt; undertrøyer; løsmansjetter (klær); 
ytterkåper; pannebånd (klær); skistøvler; badesandaler; 
hodebekledninger; underbukser (undertøy); bukser; 
jeans; regnfrakker; gensere; babyutstyr (klær); 
strømpeholdere; langbukser; hodecaps; solkjermer 
(hodeplagg); jumpere; ytterfrakker; undertøy; klær; 
gymsko; kåper; pysjamaser; beretter (hodeplagg); 
skuldersjal; truser; mansjetter; strandtøy; underbukser; 
badebukser; badekåper; underkjoler; bluser; 
lueskjermer; skjorter; trikotvarer (klær); tøfler; gensere; 
halstørkler; pels (klær); muffer (klær); strandsko; kjoler; 
jakker; badehetter; sko; klær av lærimitasjoner; krager 
(klær); hatter; halvhansker; klær laget av papir; 
underskjørt; snørestøvler; underliv (bekledning); 
gensere; konfeksjonsklær; slips; hansker (bekledning); 
avtagbart fôr (deler av klær); korsetter (undertøy); 
vanntette klær; badedrakter; leggvarmere;  overaller; 
luer (bekledning); solskjermer; belter (bekledning); 
thights; strømpebukser; dresser; klær av lær; 
badebukser; bikinier; støvler; kofter; vanter; 
underskjørt; kakibukser; jakker. 

  Klasse 35   Videresalg og markedsføring av klær, fottøy, 
hodeplagg, bukser, jakker, skjorter, T-skjorter, gensere, 
kjoler, undertøy, yttertøy, lær og lærimitasjoner, vesker, 
bager, reisevesker, lommebøker, såper, parfymer, 
eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater, 
kosmetiske preparater for bad, bestikk, barberhøvler, 
apparater for innspilling, opptak, sending eller utgivelse 
av lyd og bilder, datamaskiner, mobiltelefoner, klokker, 
smykker, hårtørkere, lamper, bøker, bilder, tidsskrifter, 
livsstilsmagasiner, møbler, speil, hjemmeinnredning, 
redskap og beholdere for husholdningsformål samt 
kjøkkenredskaper, pyntegjenstander av glass og 
porselen, tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, matter, 
spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, 
godterier, konfektyrer, sjokolade, vin, likør, ost, sprit, 
charcuterier, innspilt musikk, servietter, duker, belter, 
hengsler, stearinlys, duftlys. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Reg.nr.: 290927 
(151) Reg.dato.: 2017.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201312672 
(220) Inndato: 2013.10.17 
(180) Registreringen utløper: 2023.10.17 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DeepOcean AS, Postboks 2144, Postterminalen, 5504 

HAUGESUND, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Reparasjonsvirksomhet under vann (subsea); 

installasjonsvirksomhet under vann (subsea); alle foran 
nevnte tjenester til inspeksjon, vedlikehold og 
reparasjon (IMR). 

  Klasse 42   Teknologiske tjenester, nemlig subsea tjenester; 
ingeniørvirksomhet, nemlig subsea tjenester; 
kartlegging, kontroll, inspeksjon og overvåking av 
rørledninger under vann (subsea virksomhet); alle foran 
nevnte tjenester for inspeksjon, vedlikehold og 
reparasjon (IMR). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290928 
(151) Reg.dato.: 2017.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201611431 
(220) Inndato: 2016.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 2500 
Shingai, JP- IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Båtmotorer; marinemotorer; elektriske 
fremdriftssystemer og elektriske motorer for 
vannfartøyer; elektrisk motordrevne marine 
fremdriftssystemer; koblinger og drivmekanismer 
(andre enn for landkjøretøy); deler og tilbehør/utstyr for 
de forannevnte varene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 290929 
(151) Reg.dato.: 2017.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201610652 
(220) Inndato: 2016.09.16 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 International Financial Reporting Standards 

Foundation, 1st Floor, 30 Cannon Street, GB-
EC4M6XH LONDON, Storbritannia 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare; datamaskinvare; datasystemer; 

nedlastbare elektroniske publikasjoner; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner inkludert bøker, tekstbøker, 
tidsskrifter, undervisningspublikasjoner, nyhetsbrev, 
nyhetsmeldinger, lederartikler, elementærbøker, 
grunnbøker, blogger, kommentarutgaver, tekster, 
studiekurs, pamfletter, skriftlige artikler, brosjyrer, 
faktaark, skjemaer, registerkort, grafer, diagrammer, 
tegninger og tabeller; elektroniske presentasjoner; 
bildefiler; digitalt materiell inkludert innspilte CD-ROM, 
video-plater og DVD-er; databehandlingsutstyr; 
innspilte dataprogrammer; elektroniske oppslagstavler; 
forhåndsinnspilte videoer; databaser og elektroniske 
databaser. 

  Klasse 16   Trykksaker; trykte publikasjoner; trykksaker og trykte 
publikasjoner som bøker, tekstbøker, tidsskrifter, 
undervisningspublikasjoner og presentasjoner, 
nyhetsbrev, nyhetsmeldinger, lederartikler, 
elementærbøker, kommentarer, tekster, studiekurs, 
pamfletter, skriftlige artikler, brosjyrer, faktaark, 
skjemaer, registerkort, grafer, diagrammer, tegninger 
og tabeller; instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater). 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; tilby, 
organisere, arrangere og gjennomføre utdanning, 
instruksjoner, opplæring, trykte publikasjoner, online 
ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner, 
oversettelser, kurs, konferanser, workshop, 
selvstudiumskurs, diskusjonspaneler, fora, seminarer, 
on-site opplæring, undervisningsreklame, 
undervisningskampanjer, forretningsutdannelse, 
undervisningsnettsider, elektroniske 
undervisningspublikasjoner online, inkludert 
nyhetsmeldinger, lederartikler og blogger, innspilte 
undervisningsfilmer, videodisker, videobånd, DVD-er 
og CD-er, undervisnings-webcaster, online 
undervisningsvideopresentasjoner av konferanser, 
diskusjonspaneler, verksted, fora, kurs, konferanser, 
on-site opplæring, seminarer og selvstudiumskurs som 
opplæringsverktøy; online publikasjoner av elektroniske 
bøker, tekstbøker, lærebøker, tidsskrifter, 
undervisningspublikasjoner, nyhetsbrev, 
nyhetsmeldinger, lederartikler, elementærbøker, 
grunnbøker, blogger, kommentarer, tekster, studiekurs, 
pamfletter, skriftlige artikkel, brosjyrer, faktaark, 
skjemaer, registerkort, grafer, diagrammer, tegninger 
og tabeller; tilby informasjon innen finans, revisjon og 
regnskapsstandarder og -prinsipper; informasjon, 
konsultasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; juridiske tjenester knyttet til 
gjennomgang av standarder, prinsipper og praksis for å 
sikre samsvar med lov og forskrifter som formulering, 
utvikling, innstilling, harmonisering, veiledning og 
kontroll, publisering og forbedring av finans, revisjon og 
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regnskapsstandarder og -prinsipper;  informasjon, 
konsultasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290930 
(151) Reg.dato.: 2017.02.01 
(300) Søknadsprioritet 2016.05.16, EM, 015438526 
(210) Søknadsnr.: 201610947 
(220) Inndato: 2016.09.21 
(180) Registreringen utløper: 2026.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heybot AB, Kalendegatan 10, SE-21135 MALMÖ, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE-

20320 MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbare softwareapplikasjoner for sosiale 
nettverk, introduksjons- og datingtjenester; 
datasoftware for å spore, analysere og registre bruk av 
nettsider. 

  Klasse 42   Utvinning og gjenfinning av informasjon og 
datautvinning gjennom globale datanettverk; sporing, 
analysering og registrering av bruk av nettsider; 
plattform som en tjeneste (PAAS). 

  Klasse 45   Datingtjenester; internettbaserte tjenester vedrørende 
sosiale nettverk, introduksjons- og datingtjenester; 
internettbaserte tjenester for å sammenføre og 
presentere personer; tilveiebringe en nettside innenfor 
området for sosiale medier, sosiale nettverk, 
introduksjons- og datingtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 290931 
(151) Reg.dato.: 2017.02.01 
(210) Søknadsnr.: 201609110 
(220) Inndato: 2016.08.14 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DOVREGUBBENS HALL AS, Frederik Glads gate 21 
A, 0482 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; Dataspillprogrammer 
  Klasse 28   Brettspill 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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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: 0504661 
(151) Int.reg.dato: 1986.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201612262 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 rue de 
Saint-Nazaire, FR-67100 STRASBOURG, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Waterproof packings, insulating materials, insulating 

fabrics, gaskets. 
  Klasse 19   Bituminous products for building. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0601571 
(151) Int.reg.dato: 1993.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201612660 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Endress + Hauser Flowtec AG, 7, Kägenstrasse, CH-
4153  REINACH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring instruments and installations for gas and/or 

liquid flow measurement. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0672143 
(151) Int.reg.dato: 1997.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.04.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201612662 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Simplon Fahrrad GmbH, Oberer Achdamm 22, AT-
6971 HARD, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Bicycles, bicycle frames, bicycle saddles, bicycle tires, 

handlebars for bicycles, apparatus for locomotion by 
land, air or water. 

  Klasse 25   Clothing, headgear, footwear. 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0742382 
(151) Int.reg.dato: 2000.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.09.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201612266 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CVL Cosmetics S.A., Place du Port 1, CH-1110 
MORGES 1, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic products. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 0892084 
(151) Int.reg.dato: 2006.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201612663 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of a print of the wording 

"MARSÈLL" in fancy characters. 
(730) Innehaver: 

 EURASIA S.R.L., Via Prima Strada 2, Frazione 
Quartiere dell'Industria, IT- FIESSO D'ARTICO 
(VENEZIA), Italia 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0901179 
(151) Int.reg.dato: 2006.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201612665 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Przedsiebiorstwo Pordukcyjno-Handlowe "ARO" 

KARON Spólka Jawana, ul. Ludowa 265, PL-42-200 
CZESTOCHOWA, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Luggage nets for vehicles, luggage trucks, baby 

carriages, strollers, carts, wheels for baby carriages 
and strollers, casters for trolleys (vehicles), safety seats
for children for vehicles, chassis for baby carriages and 
strollers, pushchair covers, stroller covers (pushchairs), 
covers for baby carriages, fitted perambulator covers, 
pushchair hoods, shopping trolleys. 

  Klasse 18   Sling bags for carrying infants, umbrellas, parasols, 
backpacks, rucksacks, net bags for shopping, wheeled 
shopping bags, garment bags for travel, shopping 
bags, travelling bags, beach bags. 

  Klasse 28   Play balloons, doll houses, dolls' carriages, toys, 
amusement machines, automatic and coin-operated, 
board games, parlour games, swings, playing cards, 
building blocks (toys), dolls' clothes, doll's beds, jigsaw 
puzzles, ornaments for Christmas trees except 
illumination articles and confectionery, machines for 
physical exercises, sleighs (sports articles), Christmas 
trees of synthetic material, Christmas tree stands. 

  Klasse 35   Import-export agencies, advertising agencies, direct 
mail advertising; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; data search in 
computer files for others, demonstration of goods, sales 
promotion for others, on-line advertising on a computer 
network, advertising, dissemination of advertising 
matter, compilation of information into computer 
database, procurement services for others, purchasing 

goods and services for other business; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise Internet Web 
site, the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase them in a retail store or in a 
wholesale. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0907619 
(151) Int.reg.dato: 2006.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201608548 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH, Adam-

Opel-Str. 5, DE-65468 TREBUR-ASTHEIM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Locksmith goods and ironmongery goods; pipes and 

tubes of metal being components or accessories for 
valves, fittings or equipment for temperature and 
pressure regulation; valves made of metal (except 
machine parts). 

  Klasse 7   Pressure-reducting valves, pressure valves, valves, 
fittings, in particular tube fittings, including for 
pneumatic conveyor systems for conveyor powders, 
granules, dusts, liquid products with fibres and solid 
contents, gaseous products with solids as well as 
liquids, as far as contained in this class. 

  Klasse 20   Valves or gates, not made of metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0947938 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2017.11.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201516123 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SELETTI - S.P.A., Via Codebruni Levante, 32 Località 
Cicognara, IT-46019 VIADANA (MANTOVA), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture; tables; chairs; sofas; armchairs; poufs; 

shelves; bookcases; racks; beds not for medical 
purpose; benches; cradles; cupboard; seats; stools; 
deck chairs; desks; benches; rocking chairs; furniture 
cabinets; consoles; mirrors for furnishing and interior 
decoration; hand mirrors; picture frames, not in 
precious metals or coated therewith; frameless picture 
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holders; bead curtains for decoration; bamboo curtains; 
cushions; pillows; umbrella stands; clothes hooks not of 
metal; coat hangers; clothes stands; hangers; covers 
for clothing; trolleys; cases of wood or plastic; caskets; 
boxes made of woods or plastics; bins not of metal; 
chests not of metal; non-metallic baskets; decorative 
baskets not of metals; not fitted picnic baskets; non-
metallic barrels and casks; bottle casing of wood; bottle 
racks; non-metallic displays, stands and signage; pet 
cushion; kennels for household pets; nesting boxes; 
bottle caps not of metal; bungs not of metal; works of 
art of wood, wax, plaster or plastic; ornaments and 
decorations made of wood, wax, plaster or plastic; 
model aeroplanes, model animals, model cars, model 
vehicles, ornamental sculptures, ornamental busts, all 
made of wood, wax, plaster or plastic; figurines 
(statuettes) of wood, wax, plaster or plastic; letters and 
numerals of non-metallic materials and not types or of 
textile; letter boxes not of metal or masonry; wind 
chimes; inflatable mattresses; non electric fans for 
personal use. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers (not in 
precious metal or coated therewith); tableware, 
cookware and containers, plates; dishes; glasses; 
saucepans; pots; pans; trays; cabarets; cups; teacups; 
coffee cups; mugs; beer mugs; dish racks; disposable 
table plates; salad bowls; carafes; decanters; napkin 
holders; napkin lings; bottles; bottle openers; mats, not 
in tissue, for plates, glasses and bottles; small basins; 
bowls; vases; metal boxes for paper serviettes; bread 
bins; baskets for domestic use; dust bins; brooms; toilet 
brushes; soap boxes; perfume atomizers; dispensers 
for liquid soaps; combs; containers for cosmetic; dishes 
for soap; baby baths; boxes of glass; porcelain; 
earthenware; ceramic; works of art of porcelain, china, 
terra-cotta or glass; figurines (statuettes) of porcelain, 
china, terra-cotta or glass; glass tableware; porcelain 
ware; ceramic tableware; candelabra; candlesticks; 
picnic baskets including dishes; flower pots; birdcages; 
bird baths; cat litter boxes; aquaria and vivarium; cages 
for household pets; irony board covers; cleaning cloths; 
air fragrancy apparatus; gardening gloves; holders for 
flowers. 

  Klasse 27   Carpets; rugs; mats; bath mats; gymnastic mats, door 
mats; pet feeding mats; play mats; vehicle mats and 
carpets; wall and ceiling coverings made of paper; cloth 
wall coverings; wall paper of vinyl; wall coverings, not 
of textile; wall hangings not of textile; artificial turf; 
wallpaper; vinyl floor coverings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1002927 
(151) Int.reg.dato: 2009.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.05.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201612669 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NV Spanolux Div Balterio, Wakkensteenweg 37 B, BE-
8710 SINT-BAAFS-VIJVE, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Wooden floors; parquet flooring and parquet flooring 

boards, including laminate parquet flooring and parquet 
flooring boards; parquet flooring veneered with wood; 
sheet material comprising layers of wood veneer 
pressed and glued together. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1076091 
(151) Int.reg.dato: 2011.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201612273 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Transcend Medical, Inc., 127 Independence Drive, US-
CA94025 MENLO PARK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical devices for non-laser, micro-incisional, 

sutureless, trabecular bypass surgery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1084634 
(151) Int.reg.dato: 2011.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.05.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2015.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201509009 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.07.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kvadrat A/S, Lundbergsvej 10, DK-8400 EBELTOFT, 
Danmark 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames. 
  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 

classes; bed and table covers. 
  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 

materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1118046 
(151) Int.reg.dato: 2012.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201206507 
(220) Notifikasjonsdato: 2012.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2012.05.28, EM, 010917672 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VR-Yhtymä OY, Vilhonkatu 13, FI-00100 

HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

water. 
  Klasse 37   Building construction; repair and installation services 

of railway networks. 
  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 

arrangement. 
  Klasse 40   Treatment of materials. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1174256 
(151) Int.reg.dato: 2013.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201612279 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HappyOrNot Oy, Sumeliuksenkatu 18, FI-33100 
TAMPERE, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring, signalling, checking (supervision), 

teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; data 
processing equipment and computers; computer 
software; electronic voting machines and electronic 
opinion polling apparatus. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; business management 
consultancy; business management assistance; 
marketing consultancy; marketing assistance; 
personnel and customer satisfaction surveys as 
support services for marketing, business management 
and business administration; statistical, tabulation, 
analyzing and reporting services as support services 
for marketing, business management and business 
administration; arranging of voting and opinion polling 
events; opinion polling services; rental of electronic 
voting machines and electronic opinion polling 
apparatus. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; design of electronic voting 
machines and opinion polling apparatus. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1177838 
(151) Int.reg.dato: 2013.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.07.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201612676 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Blauberg Ventilation Limited, Quijano Chambers P.O. 
Box 3159, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske 
jomfruøyene 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Reinforcing materials of metal for pipes; pulleys of 

metal, other than for machines; hardware of metal, 
small; water-pipes of metal; sleeves [metal hardware]; 
chimney cowls of metal; chimney shafts of metal; 
chimneys of metal; drain traps [valves] of metal; drain 
pipes of metal; jalousies of metal; strap-hinges of 
metal; connectors of metal; flashing of metal, for 
building; junctions of metal for pipes; water-pipe valves 
of metal; valves of metal, other than parts of machines; 
buildings of metal; sleeves [metal hardware]; tension 
links; gutter pipes of metal; gutters of metal; scaffolding 
of metal; branching pipes of metal; identity plates of 
metal; pipes of metal; ducts of metal for ventilating and 
air conditioning installations; flanges of metal [collars]; 
stop collars of metal; collars of metal for fastening 
pipes. 

  Klasse 7   Fans for motors and engines; exhausts for motors and 
engines; embossing machines; engines, other than for 
land vehicles; motors, electric, other than for land 
vehicles; shaft couplings [machines]; sizing machines; 
catalytic converters; control mechanisms for machines, 
engines or motors; air pumps [garage installations]; 
agitators; superchargers; panels [parts of machines]; 
pumps [machines]; pumps for heating installations; 
feedwater regulators; temperature regulators [parts of 
machines]; pressure regulators [parts of machines]; 
starters for motors and engines; compressed air 
pumps; drying machines; heat exchangers [parts of 
machines]; central vacuum cleaning installations; belts 
for machines. 

  Klasse 11   Steam accumulators; heat accumulators; fans [air-
conditioning]; fans [parts of air-conditioning 
installations]; electric fans for personal use; air 
conditioners for vehicles; ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; ventilation hoods; 
ventilation hoods for laboratories; extractor hoods for 
kitchens; refrigerating containers; water heaters 
[apparatus]; water heaters; water purification 
installations; water purifying apparatus and machines; 
disinfectant dispensers for toilets; disinfectant 
apparatus; deodorising apparatus, not for personal use; 
chimney flues; chimney blowers; humidifiers for central 
heating radiators; coils [parts of distilling, heating or 
cooling installations]; air valves for steam heating 
installations; thermostatic valves [parts of heating 
installations]; air conditioning apparatus; ventilation [air-
conditioning] installations for vehicles; dampers 
[heating]; solar collectors [heating]; solar furnaces; air 
driers [dryers]; desiccating apparatus; hair driers; 
drying apparatus and installations; drying ovens; heat 
accumulators; heat pumps; heat regenerators; heat 
exchangers, not parts of machines; thermostatic valves 
[parts of heating installations]; ultraviolet ray lamps, not 
for medical purposes; air conditioning installations; 
drying apparatus; cooling installations for water; cooling 
installations for liquids; refrigerating appliances and 
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installations; refrigerators; cooling installations and 
machines; refrigerating apparatus and machines; 
cooling appliances and installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1206795 
(151) Int.reg.dato: 2014.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.03.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201612679 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Naturwohl Pharma GmbH, Am Haag 14, DE-82166 
GRÄFELFING, Tyskland 

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

care; dietetic substances adapted for medical use; 
dietetic beverages and dietetic foods adapted for 
medical purposes; milk powder and whey powder 
adapted for dietetic and pharmaceutical purposes; 
amino acids and albuminous preparations for medical 
purposes; vitamin preparations, preparations containing 
minerals and food supplements adapted for medical 
purposes; dietetic food and foodstuffs concentrates for 
non-medical use on the basis of amino acids, minerals 
and vitamins, all included in class 05. 

  Klasse 29   Whey, milk and milk products; dietetic food, foodstuff 
concentrates or food supplements for non-medical use 
on the basis of proteins with the addition of vitamins, 
minerals, either individually or in combination, all 
included in class 29; dietetic food, foodstuff 
concentrates or food supplements for non-medical use 
on the basis of proteins with the addition of honey, 
vitamins, minerals, either individually or in combination, 
all included in class 29. 

  Klasse 30   Flour and preparations made from cereals; cereal 
bars, muesli bars and fruit bars. 

  Klasse 32   Whey beverages, preparations for making beverages.
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1223077 
(151) Int.reg.dato: 2014.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.06.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201611639 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Myunidays Limited, 2 Castle Boulevard, GB-NG71FB 
NOTTINGHAM, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable software; application software, all 

providing links to retail websites of others and discount 
information. 

  Klasse 16   Printed vouchers. 
  Klasse 35   Compiling, systemising, indexing, maintaining and 

updating information about loyalty and promotional 
schemes into computer databases; compiling, 

systemising, indexing, maintaining and updating data 
about electronic gift vouchers, voucher codes, gift 
codes, claim codes, discount offers, promotional offers, 
printable vouchers, coupons and others tokens of 
value, into computer databases; operation and 
supervision of incentive scheme in the form of offering 
discount and promotional offers, voucher codes, gift 
codes and claim codes; including vouchers, voucher 
codes, gift codes, claim codes, electronic storage and 
retrieval of information regarding analysis of customer 
preferences and buying patterns; information, advisory 
and consultancy services relating to all the aforesaid; 
advertising of the goods or services of other vendors; 
advertising services provided over the Internet; 
provision of advertising space; advertising, 
organisation, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes; arranging business 
introductions relating to the buying and selling of 
products; business promotion services; business 
services provided on-line from a computer database or 
the Internet; competitions for marketing purposes; 
compilation of advertisements for use as web pages on 
the internet; compilation of information into databases; 
consulting services in the field of advertising, marketing 
and promotional activities for merchants participating in 
affiliate marketing; customer loyalty schemes; direct 
market advertising; dissemination of advertising for 
others via the Internet; on-line marketing and 
promotional services; promoting the sale of the 
services on behalf of others by arranging 
advertisements; promotion of business; promotional 
marketing; promotional services; sales promotion and 
business promotion provided by means of redirecting 
potential customers from one web site to another; 
computerised data verification; data processing 
verification; data verification. 

  Klasse 36   Issuing tokens, coupons and vouchers of value. 
  Klasse 38   Internet portal services; provision of email services. 
  Klasse 45   Identity verification. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1229115 
(151) Int.reg.dato: 2014.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201415371 
(220) Notifikasjonsdato: 2014.12.25 
(300) Søknadsprioritet: 2013.12.05, EM, 012397782 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stella McCartney Ltd, 3 Olaf Street, GB-W114BE 
LONDON, Storbritannia 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; perfumes, eaux de toilette; bath and shower 
gels and salts not for medical purposes; deodorants for 
personal use; cosmetics, in particular creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body and hands; 
make-up preparations; shampoos; essential oils. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
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discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; application programs for 
mobile phones, PDAs, smartphones and tablet 
computers; spectacles (optics), sunglasses, goggles for 
sports, spectacle glasses, optical goods, anti-glare 
glasses, contact lenses, correcting lenses (optics), 
containers for contact lenses, binoculars, magnifying 
glasses (optics); frames, lenses, chain cords, cases, 
containers, accessories for eyeglasses or sunglasses, 
parts and fittings for all the aforesaid goods; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound, 
text or images, magnetic data carriers, recording discs; 
telecommunications and communications apparatus, 
equipment and accessories for all the aforesaid goods; 
mobile phones, PDAs, smartphones, tablet computers 
with or without electronic messaging and/or digital 
camera and/or video camera and/or MP3 and/or audio 
and/or video player and/or gaming capabilities; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound, text or images on cellular or mobile phones or 
PDAs or smartphones or tablet computers; wireless 
communication devices featuring voice, data and image 
transmission; electrical and electronic accessories and 
peripheral equipment designed and adapted for use 
with telecommunications and communications 
apparatus and instruments; headsets, microphones 
and speakers for phones, PDAs, mobile phones, 
smartphones, tablet computers, MP3 players, portable 
media players; keyboards for mobile phones, PDAs, 
smartphones, tablet computers; hands free kits and car 
kits for telecommunications and communications 
apparatus and equipment, namely, apparatus 
comprising an earphone, a speaker and a microphone, 
connected to telecommunications and communications 
apparatus and equipment and allowing to communicate 
hands free; pagers, paging apparatus and equipment; 
downloadable ring tones and graphics for mobile 
phones, PDAs, smartphones, tablet computers; mobile 
phone accessories, namely, headsets, microphones 
and speakers for phones, mobile phones, PDAs, 
smartphones, tablet computers; cases, holders, 
carriers, phone socks, sleeves, holsters, pouches, neck 
straps and belt clips for mobile phones, PDAs, 
smartphones, portable media players and tablet 
computers; notebook holders; computer cases; covers 
for mobile phones, PDAs, smartphones, MP3 players, 
portable media players, tablet computers. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other 
classes, namely ornaments, made of or coated with 
precious metals, statues and figurines, made of or 
coated with precious metals, boxes of precious metal, 
coins, collectible coins, commemorative coins, copper 
tokens, decorative action figures of precious metal, 
clothing ornaments of precious metals, model animals 
[ornaments] coated with precious metal, model animals 
[ornaments] made of precious metal, model figures 
[ornaments] coated with precious metal, scale models 
[ornaments] of precious metal, shoe ornaments of 
precious metal, busts of precious metal, figurines 
coated with precious metal, figurines made from gold, 
figurines made from silver, miniature figurines (coated 
with precious metal), ornamental figurines made of 
precious metal, ornamental sculptures made of 
precious metal, ornaments [statues] made of precious 
metal, statues of precious metals and their alloys, 
statuettes of precious metal; jewellery; precious stones; 
horological and chronometric instruments; imitation 
jewellery; jewellery in precious and non precious 
materials; earrings, bracelets, necklaces, brooches, 
cuff-links, ornamental pins, tie pins; horological and 
chronometric instruments, watches, watch straps, 
clocks, key rings, mobile phone charms; jewellery 
cases; jewellery cases, not of precious metal. 

  Klasse 18   Imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes, namely 

boxes made of imitation leather, cases of imitation 
leather; trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; 
suitcases, luggage, wheeled bags; garment bags; 
bags, handbags, tote bags, shopping bags, school 
bags, rucksacks, backpacks, beach bags, cross bags, 
messenger bags, school rucksacks, school satchels, 
duffle bags, city bags, belt bags, hip bags, casual bags, 
day packs, satchels, multi-function bags; sports bags, 
kit bags; vanity cases, toilet bags, cosmetics bags; 
briefcases, wallets, pocket wallets, purses, neck 
purses, pouches, credit card holders, coin holders, key 
cases, change purses; sling bags for carrying infants, 
nappy changing bags; cases, namely music cases; 
umbrellas, parasols and walking sticks, umbrella 
covers. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included 
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics, namely 
wood planters, wood crates, bedsteads [wood], wood 
ribbon, wooden indoor blinds, wooden pallets, wooden 
bins, furniture and tool handles made of wood, wooden 
ladders, wooden beds, wooden barrels, wooden crates, 
wooden furniture, wooden signboards, figurines of 
wood, wooden racks [furniture], wooden picture 
mouldings, wooden shelving [furniture], bottle casings 
of wood, figures made of wood, photograph frames of 
wood, garden furniture manufactured from wood, 
sections of wood for beehives, works of art of wood, 
statues, figurines, works of art and ornaments and 
decorations, made of materials such as wood, included 
in the class, cane furniture, divans made of wicker; 
baby walkers, chests for toys, playpens for babies, high 
chairs for babies, high stools for children, cots; bolster 
pads; bumpers for cots; chests, not of metal; chests of 
drawers; cabinets; beds; benches (furniture); table 
tops; divans; desks; bed and furniture fittings; easy 
chairs; writing desks; chairs, armchairs, sofas, stools, 
lounge chairs; screens; coat and clothes hangers, coat 
stands; clothing covers (wardrobes), garment covers 
(storage); umbrella stands; indoor blinds for windows 
(furniture); book stands, book holders; keyboards for 
hanging keys; works of art of wood, wax, plaster or 
plastic; neck support cushions, cushions and pillows, 
bedding (except linen); door handles, not of metal; 
bottle, jar and magazine racks; sleeping bags, sleeping 
bags for babies and children. 

  Klasse 21   Combs; brush-making materials; steelwool; unworked 
or semi-worked glass (except glass used in building); 
soap dispensers; shoe brushes, nail brushes,; 
ornaments of china, crystal, glass or porcelain; vases, 
flower pots; candlesticks; candle extinguishers; thermal 
insulated holders for food or beverages; napkin rings; 
perfume sprayers and vaporisers, perfume burners; 
insulating flasks for sports and the outdoors, drinking 
flasks for travellers, drinking bottles for sports and the 
outdoors; baby baths (portable); trouser stretchers, 
shoe-trees (stretchers); non-electric portable coolers; 
works of art made of porcelain, of terra-cotta or glass; 
all the foregoing not including domestic cookware and 
non-electric cooking vessels, all of stainless steel or 
aluminium. 

  Klasse 24   Bed covers; bed covers, blankets, bed linen, quilts, 
sheets, pillowcases, duvet covers, cushion covers, bed 
covers, mattress covers, bedspreads; towels for 
outdoor and sporting activities; children's blankets, 
cuddle blankets, comfort blankets, snuggle wraps, 
quilted blankets, crawling blankets, security blankets for 
infants; bath linen; washing mitts; shower curtains; 
upholstery fabrics; furnishing fabrics; wall hangings of 
textile; curtains; lap rugs; travelling rugs; window 
curtains; textile face towels; handkerchiefs; linings 
(textile); loose covers for furniture; tissues, of textile, for 
removing make-up; all the foregoing not including 
textiles which are specifically designed and 
manufactured for use in domestic cooking and serving 
food and drink. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, all for men, women, 
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children, infants and babies; articles of clothing made of 
imitation leather clothing, knitwear [clothing], outer 
clothing, suits, coats, topcoats, jackets, parkas, 
waistcoats, raincoats, wraps, vests, blouses, shirts, t-
shirts, bodies, combinations (clothing), jerseys 
(clothing), pullovers, sweaters, sweat shirts, skirts, 
dresses, petticoats, aprons (clothing), trousers, shorts, 
pants, gymnastic and dance clothing, pyjamas, 
nightwear, night gowns, dressing gowns, underwear, 
corsets (underclothing), brassieres, bodices, lingerie, 
slips (undergarments), briefs, boxer shorts, stockings, 
socks, tights, leggings, hosiery, baby pants, baby 
bodies, baby sleepwear, babies nappies of textile, 
bathrobes, swimming costumes, bikinis, bathing trunks, 
beach clothes, neckerchiefs, bow ties, collars, belts 
(clothing), money belts (clothing), ties, trouser straps, 
hats, hoods (clothing), headbands (clothing), caps, ear 
muffs (clothing), visors (hat), shawls, scarves, shoulder 
wraps (clothing), mittens, mufflers, gloves (clothing), 
shoes, boots, ankle boots, lace boots, sandals, 
slippers, pumps, court shoes, sports shoes, beach 
shoes, bath slippers, gaiters, ballerina shoes, riding 
boots, dress handkerchiefs, paper clothing, 
masquerade costumes, aprons, all the aforesaid for 
men, women, children, infants and babies; gymnastic, 
dance and sports wear and outfits, all for men, women, 
children, infants and babies; yoga wear for men, 
women, children, infants and babies; running, walking, 
hiking, camping and cycling wear, all for men, women, 
children, infants and babies; winter sports wear, fleece 
jackets, sports blousons, playsuits, tennis wear, track 
suits, swim wear, golf wear, all for men, women, 
children, infants and babies; riding and equestrian 
wear, all for men, women, children, infants and babies; 
bibs, not of paper; bathing and shower caps and 
sandals, for men, women, children, infants and babies; 
footmuffs, not electrically heated, for men, women, 
children, infants and babies; shoes, boots for sports, for 
men, women, children, infants and babies; gymnastic, 
dance, running, walking, hiking, cycling and golf shoes, 
for men, women, children, infants and babies; leg 
warmers; bath capes. 

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); wallpaper; wall hangings not made of 
textile; bath mats; floor coverings, yoga mats. 

  Klasse 28   Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; games, toys and playthings; children's 
toys, games, card games, puzzles, jigsaw puzzles, 
mobiles, toy figures, play sets; dolls and puppets and 
clothing and accessories therefore; teddy bears made 
of any material, dolls, dolls' beds, dolls' houses, doll's 
furniture, doll's adventure sets, toy vehicles, train sets 
(toys), rocking horses, push along toys, pull along toys, 
educational toys, shape and sort toys, fruit and 
vegetable toys, shops and market stalls (toys), 
accessories for shops and market stalls (toys), 
household toys, cooking and baking toys, kitchen 
utensils (toys), table ware (toys), toy figures, action 
figures, action toys, dinosaurs (toys), emergency 
services sets (toys), farm sets (toys), animals (toys), 
knights (toys), castles (toys), military toys, science 
fiction toys, fantasy toys, urban and village life sets 
(toys), toy building structures, toy vehicle tracks, play 
cases, musical toys, kites, building games, building 
blocks, construction toys, baby's multiple activity toys, 
rattles (playthings), soft toys, plush figures, teddy 
bears, balls, balloons, playing cards, trading card 
games, toy and theatrical masks, kaleidoscopes, 
marbles for games, swings, dice, dominoes, 
backgammon games, board games, chess games, 
chessboards, mah-jong inflatable toys, toy models, 
model vehicles, bath toys, ride-on toys, toy bicycles; 
electric and electronic toys; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; sporting 
equipment not including fishing and angling equipment, 
fishing tackle, reels for fishing and fishing rods; sports 
playthings, yoga blocks, pilates balls, skateboards, 

roller skates, pads for protecting the body for sports 
use, punch bags, punch balls, gloves made specifically 
for use in playing sports, festive decorations and 
ornaments; decorations and ornaments for Christmas 
trees; running gloves; the registration does not include 
fishing gloves or fishing equipment in this class. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services for clothing, footwear 
and headgear all for men, women, children, infants and 
babies, and accessories, namely buckles [clothing 
accessories], brooches [clothing accessories], feathers 
[clothing accessories], arm bands [clothing 
accessories], buckles of precious metal [clothing 
accessories], perfumery, toiletries and cosmetics, 
glasses, sunglasses, jewellery, precious stones, 
imitation jewellery, horological and chronometric 
instruments, watches, clocks, key rings, imitations of 
leather and goods made of these materials, namely 
boxes made of imitation leather, cases of imitation 
leather, bags, furniture, textiles and textile goods, 
household articles, namely household fragrances, 
fragrances for household purposes, air purifiers [for 
household purposes]; atomisers for household use, 
household textiles, household linen, household textile 
goods, floor coverings and wall hangings, toys, games 
and playthings, gymnastic and sporting equipment and 
articles, all provided through retail and wholesale 
outlets, including through shops, through mail order 
catalogues or by means of electronic media, including 
through web sites. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1231602 
(151) Int.reg.dato: 2014.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.08.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201612681 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, GB-
TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX , Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and medicinal preparations and 

substances; vaccines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1241386 
(151) Int.reg.dato: 2014.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201504022 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.04.02 
(300) Søknadsprioritet: 2014.02.04, DE, 30 2014 023 

071.2/12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, DE-
38440 WOLFSBURG, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Automobiles and their parts; motors and engines for 
automobiles; propulsion mechanisms for automobiles; 
automobile chassis; automobile bodies; couplings for 
automobiles; suspension shock absorbers for 
automobiles; shock absorbing springs for automobiles; 
pneumatic tires; tires for automobile wheels; rims for 
automobile wheels; tires, solid, for automobile wheels; 
automobile wheels; hubs for automobile wheels; inner 
tubes for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes, 
spikes for tires, anti-skid chains for automobiles; non-
skid devices for automobile tires; automobile seats; 
rearview mirrors; headrests for automobile seats; anti-
theft alarms for automobiles, anti-theft devices for 
automobiles; cigar lighters for automobiles; motor cars; 
trailers and semi-trailers for automobiles, trailer hitches 
for automobiles; motorcycles, mopeds, bicycles; cable 
transport apparatus and installations; motorbuses; 
caravans; cycles, scooters [vehicles]; chairlifts, 
funiculars; wheelchairs. 

  Klasse 28   Games; toys; gymnastic and sporting articles included 
in this class; ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; scale model kits 
[toys]; stuffed toy animals and other stuffed toys; 
automatic amusement machines [coin-operated 
machines], arcade video game machines; video game 
machines; scale model vehicles; toy vehicles; scooters 
(toys for children); scale model automobiles; toy 
automobiles; radio-controlled toy vehicles; balls for 
games; kaleidoscopes; board games; playing cards; 
playing balls; exercise bicycles; archery implements; 
appliances for gymnastics; plastic race tracks; gloves 
for games; floats for fishing; camouflage screens 
[sports articles]. 

  Klasse 35   Retail and wholesale business management services 
concerning automobiles, motors and engines for land 
automobiles, automobile chassis, automobile bodies 
and tires for automobiles wheels; retail and wholesale 
business management services for mail-order business 
concerning automobiles, motors and engines for land 
automobiles, automobile chassis, automobile bodies 
and tires for automobiles wheels; retail and wholesale 
business management services via Internet concerning 
automobiles, motors and engines for land automobiles, 
automobile chassis, automobile bodies and tires for 
automobiles wheels; retail and wholesale business 
management services via teleshopping concerning 
automobiles, motors and engines for land automobiles, 
automobile chassis, automobile bodies and tires for 
automobiles wheels; bringing together, but not 
transporting, a variety of automobiles, motors and 
engines for land automobiles, automobile chassis, 
automobile bodies and tires for automobiles wheels 
therefore for the benefit of others, thereby enabling 
customers to view and purchase the goods in a retail 
outlet; negotiation of contracts for the benefit of others 
about sale and purchase of automobiles, motors and 
engines for land automobiles, automobile chassis, 
automobile bodies and tires for automobiles wheels; 
business administration and organizational 

management of automobile fleets for others; consumer 
information and consultation about trade and business 
activities (consumer advice); administrative handling of 
orders (office work); negotiation of contracts for the 
benefit of others about sale and purchase of goods; 
consultancy and assistance in organization and 
management of retail and business companies; 
advertising; business management; business 
administration; office work; business management 
consultancy, radio and television advertising, 
organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes, collecting and arranging of relevant press 
articles; personnel management consultancy; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; radio advertising, television advertising; 
public relations; auctioneering; sales promotion for 
others; personnel recruitment; relocation services for 
businesses; administrative processing of purchase 
orders; auditing; sponsorship search.  

  Klasse 37   Reconstruction, repair, servicing and dismantling of 
automobiles; automobile repair in the course of 
automobile breakdown service; customized carrying out 
of alterations on body, chassis and motor of 
automobiles (tuning), included in this class; varnishing 
of automobiles; automobile polishing; anti-rust 
treatments for automobiles; automobile maintenance; 
automobile cleaning; retreading of tires; boiler and 
burner maintenance, cleaning and repair; repair 
information; construction information; installation of 
doors and windows; quarrying services; machinery 
installation, maintenance and repair; airplane 
maintenance and repair; shipbuilding; photographic 
apparatus repair; clock and watch repair; repair of 
security locks; rust proofing; furniture maintenance; 
leather care, cleaning and repair; disinfecting; burglar 
alarm installation and repair. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1259299 
(151) Int.reg.dato: 2015.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201509538 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.08.06 
(300) Søknadsprioritet: 2015.01.30, DE, 

302015010737.9/25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, 

Allmendstrasse 25, CH-8953 DIETIKON, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Goods made of leather and leather imitations, namely 

document cases, briefcases, holdalls, work bags, belt 
bags and hip bags, bags for campers, document cases, 
travel luggage, cosmetic purses, travelling sets, straps 
for handbags, saddlebags, cosmetic clutch bags, 
shoulder bags, beach bags; shopping bags; sports and 
leisure bags not adapted to their content; rucksacks; 
trunks and suitcases; travelling bags; beauty cases; 
school bags; satchels; purses; wallets; key cases of 
leather and leather imitations; umbrellas; parasols. 
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  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; socks; stockings; 
hosiery; belts for clothing; insoles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1265890 
(151) Int.reg.dato: 2015.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201511782 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.09.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172 
NECKARSULM, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery; essential oils; 
cosmetics; dentifrices. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; hygienic articles, namely condoms; 
suture materials. 

  Klasse 35   Advertising. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1271025 
(151) Int.reg.dato: 2015.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201612683 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GrandVision Group Holding B.V., Schiphol boulevard 

117, Tower G-5, NL-1118BG SCHIPHOL, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Contact lenses; containers and cases for contact 
lenses; spectacles; spectacle frames; spectacle 
glasses; spectacle lenses; spectacle cases; containers 
for spectacles; spectacle chains; sports glasses; 
sunglasses; parts for the aforementioned goods. 

  Klasse 35   Commercial intermediation services related to the 
wholesale and retail services, import and export of 
pharmaceutical and sanitary preparations, contact lens 
cleaning preparations, solutions for use with contact 
lenses, liquids for protecting, cleaning, application, 
disinfection and sterilisation of contact lenses and other 
such liquids, optical apparatus and instruments, contact 

lenses, containers for contact lenses, spectacles, 
spectacle frames, sunglasses, spectacle lenses, 
spectacle cases and cases for goggles, including the 
aforesaid services provided via electronic and 
telecommunications channels, such as the internet, 
television networks, (mobile) telephone networks, 
cable, satellite and ethernet networks and other such 
networks; franchising, namely commercial consultancy, 
promotional activities for others and providing 
commercial know-how; advertising; business 
management; business administration; office functions; 
consultancy regarding business organisation and 
business economics; advertising and sales promotion 
for others. 

  Klasse 44   Services provided by opticians, optometrists and 
contact lens specialists, including consultancy in this 
field; medical consultancy in regard to eyes, eye care 
and eyesight improvement; performing eye tests. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1271428 
(151) Int.reg.dato: 2015.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201513474 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.10.29 
(300) Søknadsprioritet: 2015.02.28, DE, 30 2015 035 

853 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Eugen Fahrion GmbH & Co. KG, Forststrasse 54, DE-

73667 KAISERSBACH, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machine tools for treatment of materials and for 
manufacturing, in particular clamping devices being 
parts of machine tools, chucks (parts of machines), 
collets (parts of machines), clamping nuts (parts of 
machines), push-type collets (parts of machines), pull-
type collets (parts of machines), multiple-purpose 
collets (parts of machines), nippers [machines], nut 
spinners (parts of machines), socket spanners (parts of 
machines), clamping sleeves (parts of machines); dies 
for machine tools, cutting inserts [parts of machines]; 
cutting, drilling, sharpening and surface treatment 
equipment, keys for securing drills (machines), screw-
thread cutting apparatus, tapping chucks, quick-change 
chucks and inserts for quick-change chucks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1272511 
(151) Int.reg.dato: 2015.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201513840 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.11.05 
(300) Søknadsprioritet: 2015.04.23, EM, 013977715 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ghost-Bikes GmbH, An der Tongrube 3, DE-95652 
WALDSASSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Protective bicycle helmets. 
  Klasse 12   Bicycle parts, in particular frames, forks, spring forks, 

handlebars, bar ends, front attachments, control units, 
handles, hubs, tyres, rims, pedals, seat posts, bicycle 
saddles, shock absorbers, chain stay guards, 
mudguards, wheels and bicycle pumps. 

  Klasse 25   Bicycle clothing and bicycle shoes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1274295 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201514538 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, US-
CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks  7086 

St Olavs plass, 0130 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Set top box sets to enable streaming of audio, visual 
and audiovisual material via the Internet or other 
computer or communications network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1275490 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201514865 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, US-
CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks  7086 

St Olavs plass, 0130 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 38   Communication services, namely, transmitting, 
receiving, downloading, streaming, and broadcasting of 
text, images, audio, video and data via mobile phones, 
smartphones, portable electronic devices, portable 
digital devices, tablets, computers, TVs, TV receivers, 
and set top boxes; streaming of audio, visual and 

audiovisual material via the Internet or other computer 
or communications network; telecommunications 
services, namely, providing access to online 
directories, databases, current events websites and 
blogs, and on-line reference materials; providing 
access in the nature of providing telecommunication 
connectivity services to electronic devices for the 
transfer of images, messages, audio, visual, 
audiovisual and multimedia works among mobile 
devices, smart devices, portable electronic devices, 
portable digital devices, tablets, computers, TVs, TV 
receivers, set top boxes and computer game machines; 
telecommunication services, namely, transmission of 
podcasts and webcasts; internet broadcasting services; 
broadcasting services and provision of 
telecommunication access to films and television 
program provided via a video-on-demand service. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1278118 
(151) Int.reg.dato: 2015.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201515823 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2015.03.19, EM, 013852355 
(540) Gjengivelse av merket: 

BOLERO ESSENTIAL 
HYDRATION 

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

 "EUROSTOCK DISTRIBUTION SERVICE" EOOD, 
Dragalevska str. No 1, office 2 Lozenetz, BG-1407 
SOFIA, Bulgaria 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Vitamin drinks; vitamin preparations; nutritional 

additives for medical purposes. 
  Klasse 32   Mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1278518 
(151) Int.reg.dato: 2015.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201515903 
(220) Notifikasjonsdato: 2015.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.23, RU, 2015722915 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "MALO" in the original 

typeface. 
(730) Innehaver: 

 Malo S.p.A., Via Gattinella, 6, IT-50013 CAMPI 
BISENZIO (FI), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Catalogues; bags of paper or plastic for packaging; 

writing materials; printed matter; stationery; labels, not 
of textile. 

  Klasse 20   Rings, not of metal, for keys; pillows; bedding, except 
linen, garment covers [storage]. 
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  Klasse 35   On-line retail and wholesale store services featuring 
all the goods mentioned above in classes 16 and 20. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1288087 
(151) Int.reg.dato: 2015.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201602147 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SC SAM MILLS SRL, Str. Mioritei nr. 151, Botiz, RO-

447065 JUD. SATU MARE, Romania 
(740) Fullmektig: 

 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

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

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1298299 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201606139 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.05.26 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.28, BX, 1319990 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eriks N.V., Robonsbosweg 7d, NL-1816MK ALKMAAR, 
Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Business management; business administration; 
office functions; retail services and wholesale services 
and the provision of business information and business 
advice and business mediation regarding the purchase, 
sale, import, export of common metals and their alloys, 
building materials, transportable buildings, materials for 
railway tracks, electric and non-electric cables and 
wires of common metal, ironmongery, small items of 
metal hardware, tubes, safes, goods of common metal, 

ores, hoses, pipes, rings, o-rings, pipe fittings, hose 
clamps, tube clamps and pipe clamps, belt connectors, 
flanges, sleeves, elbows, cylinders, roller and wheel 
covers, protection shields (guard plates), bolts, screw 
nuts, trays (containers), plates, blocks and bars of 
metal, (among others but not all for technical 
purposes), seals, valves and shutoff valves of metal 
and non-metal, attachments of metal for pipes for 
industrial installations, disconnecting, adaptation, 
distribution and safety fittings, sliding gates, machines 
and machine tools, motors and engines, machine 
couplings and transmission components, agricultural 
instruments, incubators for eggs, machine parts made 
of rubber, textile fibres, glass, synthetic resins and 
other plastics and of metal, among others but not all for 
technical purposes, steam valves, ball valves, steam 
traps, butterfly valves, oil-retaining rings (oil seal rings, 
oil seal reducers), reducing instruments, membrane 
valves, valves, ball valves, coupling discs and brake 
linings, driving belts, conveyor belts, v-belts and other 
drive components, variable speed belts, taps, siphoning 
and filling machines, injectors, cylinders, machine 
parts, roller and wheel covers (machine parts), drives, 
couplings, shaft extensions, hydraulic, pneumatic, 
mechanical, electrical and electromagnetic operating 
installations systems for mechanical engineering, 
apparatus engineering and drive technology, as well as 
their components and parts, scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, calculating 
machines, data-processing equipment and computers, 
monitoring devices, positioning monitoring units, 
electronic equipment for use in mechanical 
engineering, apparatus engineering and driving unit 
and drive technology, as well as their parts and 
components, precision measuring equipment, 
automatic control equipment and equipment for testing 
of materials, distribution and control apparatus 
including switches, relays, circuit breakers, controllers, 
rectifiers, connectors, disconnectors, capacitors, switch 
boxes, distribution boxes, fuses, transformers and 
induction voltage regulators, telecommunications 
equipment, including telephone equipment, equipment 
for wire communication, wireless devices and 
equipment for measurement of distance, equipment for 
electronic applications, industrial x-ray apparatus, 
magnetic detection equipment, protective cases for 
magnetic disks, electronic computer equipment, 
electronic circuits, which saved CPUs (central 
processing units), computer programs, magnetic discs, 
magnetic tapes and other peripherals, electron tubes, 
semiconductor devices, electronic circuits, 
electromagnetic measurement equipment, phase 
meters, oscillographs, measuring meters, detection 
meters, ground detectors, resistance meters, 
voltmeters, ammeters, oscillators and capacity gauges, 
electronic publications, vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air or water, parts thereof, 
(bi)cycles (two-wheelers), its components, power 
generating machines and tools for land vehicles, 
internal combustion engines and turbines, mechanical 
components for land vehicles, including axle journals, 
shaft couplings, bearings, transmissions, shock 
absorbers, springs, valves and brakes apparatus, 
continuous current power / dc motors and alternating 
current / ac motors for land vehicles, rubber, gutta-
percha, gum, mica and goods made from these 
materials, plastics in extruded form for use in 
manufacture, packing, stopping and insulating 
materials, flexible pipes, not of metal, gland packing 
and flange gaskets, packing cones, valve rings, 
packing plates, gaskets, sealing rings, cord rings, oil 
and grease seals, dust seals, gauge rings, clutch discs, 
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cuffs, trays (containers), plates, blocks and bars, 
sealants, rubber vibration dampers and mats for 
vibration and shockproof installing of machines, of 
rubber, resins and other plastics manufactured tape for 
technical purposes, hand tools, machine tools, 
protective clothing, protective headgear, protective 
footwear, protective glasses, helmets, working clothes 
and all personal protective equipment (ppe), hygienic 
products, products for personal hygiene, rotary seals, 
hydraulic seals, spring (spiral) activated seals, 
mechanical seals and gland gaskets, rubber form work 
and profiles, shock absorbers, industrial plastics, semi-
finished products, standard and engineering plastics, 
high performance plastics, composite products, pumps, 
blowers, instrumentation, plastics and metal piping 
systems, industrial hoses and expansion joints, flange 
gaskets, hydraulic hoses and accessories, hydraulic 
components and systems, conveyors, bearings, tools, 
maintenance and safety products, hand tools, electrical 
and pneumatic tools, welding machines, welding 
helmets, metal removal and drill tools, welding goggles; 
the aforesaid services also, but not only provided via 
the internet or by an online-shop, webshop. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; the aforesaid services also in 
relation to the technical adaptation and application and 
the use of common metals and their alloys, building 
materials, transportable buildings, materials for railway 
tracks, electric and non-electric cables and wires of 
common metal, ironmongery, small items of metal 
hardware, tubes, safes, goods of common metal, ores, 
hoses, pipes, rings, o-rings, pipe fittings, hose clamps, 
tube clamps and pipe clamps, belt connectors, flanges, 
sleeves, elbows, cylinders, roller and wheel covers, 
protection shields (guard plates), bolts, screw nuts, 
trays (containers), plates, blocks and bars of metal, 
(among others but not all for technical purposes), seals, 
valves and shutoff valves of metal and non-metal, 
attachments of metal for pipes for industrial 
installations, disconnecting, adaptation, distribution and 
safety fittings, sliding gates, machines and machine 
tools, motors and engines, machine couplings and 
transmission components, agricultural instruments, 
incubators for eggs, machine parts made of rubber, 
textile fibres, glass, synthetic resins and other plastics 
and of metal, among others but not all for technical 
purposes, steam valves, ball valves, steam traps, 
butterfly valves, oil-retaining ring (oil seal rings, oil seal 
reducers), reducing instruments, membrane valves, 
valves, ball valves, coupling discs and brake linings, 
driving belts, conveyor belts, v-belts and other drive 
components, variable speed belts, taps, siphoning and 
filling machines, injectors, cylinders, machine parts, 
roller and wheel covers (machine parts), drives, 
couplings, shaft extensions, hydraulic, pneumatic, 
mechanical, electrical and electromagnetic operating 
installations systems for mechanical engineering, 
apparatus engineering and drive technology, as well as 
their components and parts, scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, calculating 
machines, data-processing equipment and computers, 
monitoring devices, positioning monitoring units, 
electronic equipment for use in mechanical 
engineering, apparatus engineering and drive 
technology, as well as their parts and components, 
precision measuring equipment, automatic control 
equipment and equipment for testing of materials, 
distribution and control apparatus including switches, 
relays, circuit breakers, controllers, rectifiers, 
connectors, disconnectors, capacitors, switch boxes, 

distribution boxes, fuses, transformers and induction 
voltage regulators, telecommunications equipment, 
including telephone equipment, equipment for wire 
communication, wireless devices and equipment for 
measurement of distance, equipment for electronic 
applications, industrial x-ray apparatus, magnetic 
detection equipment, protective cases for magnetic 
disks, electronic computer equipment, electronic 
circuits, which saved CPUs (central processing units), 
computer programs, magnetic discs, magnetic tapes 
and other peripherals, electron tubes, semiconductor 
devices, electronic circuits, electromagnetic 
measurement equipment, phase meters, oscillographs, 
measuring meters, detection meters, ground detectors, 
resistance meters, voltmeters, ammeters, oscillators 
and capacity gauges, electronic publications, vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, parts 
thereof, (bi)cycles (two-wheelers), its components, 
power generating machines and tools for land vehicles, 
internal combustion engines and turbines, mechanical 
components for land vehicles, including axle journals, 
shaft couplings, bearings, transmissions, shock 
absorbers, springs, valves and brakes apparatus, 
continuous current power / dc motors and alternating 
current / ac motors for land vehicles, rubber, gutta-
percha, gum, mica and goods made from these 
materials, plastics in extruded form for use in 
manufacture, packing, stopping and insulating 
materials, flexible pipes, not of metal, gland packing 
and flange gaskets, packing cones, valve rings, 
packing plates, gaskets, sealing rings, cord rings, oil 
and grease seals, dust seals, gauge rings, clutch discs, 
cuffs, trays (containers), plates, blocks and bars, 
sealants, rubber vibration dampers and mats for 
vibration and shockproof installing of machines, of 
rubber, resins and other plastics manufactured tape for 
technical purposes, hand tools, machine tools, 
protective clothing, protective headgear, protective 
footwear, protective glasses, helmets, rotary seals, 
hydraulic seals, spring (spiral) activated seals, 
mechanical seals and gland gaskets, rubber form work 
and profiles, shock absorbers, industrial plastics, semi-
finished products, standard and engineering plastics, 
high performance plastics, composite products, pumps, 
blowers, instrumentation, plastics and metal piping 
systems, industrial hoses and expansion joints, flange 
gaskets, hydraulic hoses and accessories, hydraulic 
components and systems, conveyors, bearings, tools, 
maintenance and safety products, electrical and 
pneumatic tools, welding machines, metal removal and 
drill tools, welding helmets, welding goggles; 
technological services and design services relating to 
flow engineering (flow technology), drive technology 
and bearing technology, sealing and rubber technology, 
pneumatics -, mechanical - and electrical drive 
technology, linear power transmission and motion 
control, hoisting and lifting technology, transport, 
internal transport, metal removing and drilling 
(machining) technology; installation, maintenance and 
rental of computer programs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1301568 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201607722 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.07 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.25, EM, 014595235 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain Sekurit France, 1 rue du Maréchal Joffre, 

FR-60150 THOUROTTE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Installation, replacement, repair and customization of 

glazing for land vehicles, namely application (fitting) of 
tinted film on glazing, fitting of sunroofs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1302813 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201608114 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.14 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.12, FR, 4217082 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COMMUNE DE VERSAILLES COLLECTIVITE 
TERRITORIALE, Hôtel de Ville 4 Avenue de Paris, FR-
78011 VERSAILLES, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hand-operated hand tools and implements; cutlery;  

table forks;  spoons;  side arms, other than firearms; 
razors; apparatus for slaughtering butchers' animals; 
hand-operated hand tools for gardening; shearers 
(hand instruments). 

  Klasse 9   Scientific (other than for medical use), 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, 
reproduction or processing of sound or images;  
magnetic recording media, sound recording or optical 
disks, floppy disks;  mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
equipment for data processing and computers; 
extinguishers;  game software; software (recorded 
programs); computer peripheral devices; electric 
batteries;  detectors; electric wires;  electric relays;  
diving suits, gloves or masks;  clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; protection 
devices for personal use against accidents; spectacles 

(optics); optical goods; spectacle cases;  diagnostic 
apparatus not for medical use; memory cards or 
integrated circuit cards; safety tarpaulins. 

  Klasse 14   Jewelry;  jewelry products, precious stones;  
timepieces and chronometric instruments;  precious 
metals and their alloys; coins;  works of art of precious 
metal; jewelry cases [caskets];  boxes of precious 
metal;  watch cases, straps, chains, springs or glasses; 
key rings [trinkets or fobs]; statues or figurines 
(statuettes) of precious metals;  cases or presentation 
cases for timepieces; medals. 

  Klasse 16   Printing products (printed matter);  bookbinding 
material; photographs;  stationery;  adhesives (glues) 
for stationery or household purposes;  artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional or teaching material (except 
apparatus); printing type;  printing blocks;  paper;  
cardboard; boxes of cardboard or paper;  posters;  
albums;  cards; books; newspapers; prospectuses;  
pamphlets;  calendars;  writing instruments; engravings 
or lithographic works of art; paintings (pictures), framed 
or unframed;  aquarelles; patterns for dressmaking; 
graphic prints;  drawing instruments;  handkerchiefs of 
paper;  face towels of paper; table linen of paper; toilet 
paper;  bags and small bags (envelopes, pouches) of 
paper or plastic for packaging; garbage bags of paper 
or of plastics. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather;  animal skins;  
trunks and suitcases;  umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; wallets;  purses 
(coin purses); handbags, backpacks, wheeled bags;  
bags for climbers and campers, travel bags, beach 
bags, school bags;  vanity cases (empty);  collars or 
clothing for animals;  bags or net bags for shopping; 
bags or small bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames;  works of art made 
of wood, wax, plaster, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, substitutes for all these materials or of 
plastic;  coat hangers;  chests of drawers;  cushions; 
racks;  packaging containers of plastic;  armchairs; 
seats; bedding (excluding bed linen);  mattresses;  
funerary urns; plate racks; wickerwork;  boxes of wood 
or plastic; blinds of textile; sleeping bags (for camping).

  Klasse 24   Fabrics and textile goods not included in other 
classes; bed and table covers, curtain tiebacks of 
textile;  flags; Pennants (not of paper); table runners;  
bedspreads; plastic or textile curtains; bed covers and 
quilts; eiderdowns (down coverlets); labels of cloth;  
linings (textile);  mattress covers; loose covers for 
furniture; covers for cushions and pillows;  washing 
mitts;  bed and travel blankets; tablecloths;  mosquito 
nets;  handkerchiefs of textile; bath linen (except 
clothing);  household linen; sheets [textile];  sleeping 
bags (sheeting);  trivets other than of paper;  terry 
towels;  wall hangings of textile; traced cloths for 
embroidery;  cloth;  upholstery fabrics; hand towels of 
textile;  towels of textile;  napkins, of cloth, for removing 
make-up; net curtains;  canvas for tapestry or 
embroidery;  hat linings. 

  Klasse 25   Clothing;  footwear;  headgear;  shirts;  clothing of 
leather or imitation of leather;  belts (clothing); furs 
(clothing);  gloves (clothing);  scarves; neckties; 
hosiery;  socks;  bedroom slippers;  beach, ski or sports 
footwear;  diapers of textile materials; underwear. 

  Klasse 28   Games, toys;  ornaments for Christmas trees (except 
illumination articles);  Christmas trees of synthetic 
materials;  apparatus for physical education or 
gymnastics; fishing tackle;  balls for games; billiard 
tables, cues or balls;  card or board games; ice or roller 
skates; scooters; sailboards or surf boards;  rackets;  
snowshoes; skis; protective padding (parts of 
sportswear). 

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game;  meat extracts; 
preserved, dried, cooked and frozen vegetables;  
jellies; jams, compotes, edible oils and fats (excluding 
olive oil); edible fats, butter, charcuterie, salted meats; 
crustaceans (not live); canned meat or fish, cheese;  
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milk beverages where milk is predominating. 
  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;  rice;  flour and 

preparations made from cereals;  bread, pastry and 
confectionery;  buns;  edible ices;  frozen yogurt 
[confectionery ices];  sugar, honey, golden syrup; 
yeast, baking powder;  salt;  mustard;  vinegar, sauces 
(condiments);  spices;  ice for refreshment;  almond-
based confectionery;  almond paste;  confectionery for 
decorating Christmas trees;  biscuits, cookies;  cakes;  
beverages based on cocoa, coffee, chocolate, tea;  
candy; chocolate; pancakes [foodstuffs];  waffles;  
gingerbread; honey; pasta;  petits fours [cakes]; 
sandwiches, pizzas;  pancakes;  rusks. 

  Klasse 31   Agricultural and horticultural products (except 
camellias, chrysanthemums, freesias, clematis, 
gerberas, peas, rose bushes, wheat, corn) and forestry 
products (neither prepared nor processed);  fresh fruits 
and vegetables (except peas), live animals;  fresh fruits 
and vegetables, seeds (grains), (except camellia, 
freesia, chrysanthemum, gerbera, clematis, pea, wheat, 
corn, rose bush seeds), natural plants and flowers 
(except camellias, chrysanthemums, clematis, freesias, 
gerberas, peas, rose bushes, wheat, corn), food for 
animals, malt, natural turf, live crustaceans, live bait for 
fishing, cereals as unprocessed seeds (except 
camellias, chrysanthemums, clematis, freesias, 
gerberas, peas, rose, wheat, corn), bushes (except 
camellias, clematis, rose bushes), plants (except 
camellias, chrysanthemums, clematis, freesias, 
gerberas, peas, rose bushes, wheat, corn), plants 
(except camellia, chrysanthemum, clematis, freesia, 
gerbera, pea, rose, wheat, corn plants), trees, (plants), 
citrus fruit, unsawn timber, dried plants for decoration, 
fodder. 

  Klasse 41   Education;  training;  entertainment;  sporting and 
cultural activities;  information relating to entertainment 
or education;  leisure services;  publication of books; 
lending libraries;  animal training;  videotape film 
production; 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 services; electronic 
publication of books and periodicals on-line; electronic 
desktop publishing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1304802 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201608951 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.31, DE, 30 2015 051 

387 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 4, DE-

30625 HANNOVER, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; transport 
of persons and goods, in particular by road, rail, sea 
and air; river transport; porter services; transport of 
money and valuables; transportation logistics; 
organization, booking and arrangement of travels, 

excursions and cruises; arrangement of transport 
services; rental of diving suits; organization, booking 
and arrangement of excursions, day trips and 
sightseeing tours; 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; 
theatrical ticket agency services; musical 
performances; circus performances; public 
entertainment; theatrical performances; arranging and 
conducting of concerts; organization and providing of 
an after school children's entertainment centre featuring 
educational entertainment; holiday camp services 
[entertainment]; physical education services and 
provision of courses of instruction in languages; fitness 
club services, training club and fitness club services, 
providing nursery schools, cinema facilities, 
discotheque services, providing museum facilities 
[presentation, exhibitions], amusement arcades; sport 
camp services; amusement park services; providing 
golf courses, tennis courts, riding facilities and sports 
facilities; rental of skin diving equipment; organization 
of sports competitions; organization of cultural and 
sporting events; arranging of cultural and sporting 
events; reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; game services provided online [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 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; providing of food and drinks for 
guests in restaurants; providing food in Internet cafés; 



internasjonale varemerkeregistreringer 2017.02.06 - nr 06/17

74 
 

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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1304803 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201608952 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.11 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.31, DE, 30 2015 051 

386 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 4, DE-

30625 HANNOVER, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; transport 
of persons and goods, in particular by road, rail, sea 
and air; river transport; porter services; transport of 
money and valuables; transportation logistics; 
organization, booking and arrangement of travels, 
excursions and cruises; arrangement of transport 
services; rental of diving suits; organization, booking 
and arrangement of excursions, day trips and 
sightseeing tours; 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; 
theatrical ticket agency services; musical 
performances; circus performances; public 
entertainment; theatrical performances; arranging and 
conducting of concerts; organization and providing of 
an after school children's entertainment centre featuring 
educational entertainment; holiday camp services 
[entertainment]; physical education services and 
provision of courses of instruction in languages; fitness 
club services, training club and fitness club services, 
providing nursery schools, cinema facilities, 
discotheque services, providing museum facilities 
[presentation, exhibitions], amusement arcades; sport 
camp services; amusement park services; providing 
golf courses, tennis courts, riding facilities and sports 
facilities; rental of skin diving equipment; organization 
of sports competitions; organization of cultural and 
sporting events; arranging of cultural and sporting 
events; reservation services for sporting, scientific and 

cultural events; game services provided online [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 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; providing of food and drinks for 
guests in restaurants; providing food 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 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1305596 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201609224 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HELVAR OY AB, Yrittäjäntie 23, FI-03600 HÖGFORS, 
Finland 

(740) Fullmektig: 
 Berggren Oy Ab, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, FI-

00100 HELSINGFORS, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

  Klasse 37   Building construction; repair and installation services 
relating to electric appliance, computer hardware and 
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apparatus for lighting; repair and installation services 
relating to interference suppression in electrical 
apparatus 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1306802 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201609576 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.29, EM, 15053424 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Healthcare GmbH, Henkestrasse 127, DE-
91052 ERLANGEN, Tyskland 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical and electromedical apparatus and equipment, 

in particular medical X-ray equipment and apparatus for 
computed tomography; parts of all the aforesaid 
apparatus and equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307072 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201609629 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HELVAR OY AB, Yrittäjäntie 23, FI-03600 HÖGFORS, 
Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

  Klasse 37   Building construction; installation, installation, 
maintenance and repair of electric appliances, 
installation, maintenance and repair of lighting 
equipment. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307723 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201609836 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spacewall GMBH Ausstellungspaneele, Am 
Gewerbegebiet 1, DE-95185 GATTENDORF, Tyskland

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Goods carriers of metal. 
  Klasse 19   Goods carriers of wood, plastic. 
  Klasse 20   Wall boards and panels for shop fittings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1307962 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201610135 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.08 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.29, FR, 4244674 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAIR RITUEL BY SISLEY 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 C.F.E.B. SISLEY, 16, avenue George V, FR-75008 
PARIS, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Shampoos, hair lotions, hair oils, hair mousses, hair 
balms, hair masks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1308867 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201610461 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.13, US, 86974045 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cree, Inc., 4600 Silicon Dr., US-WI27703 DURHAM, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Emergency exit warning lights. 
  Klasse 11   Outdoor lighting fixtures using light-emitting diodes as 

the light source; indoor lighting fixtures, namely, troffers 
and track lighting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1309117 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201610503 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.09.15 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.21, FR, 4242397 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain Sekurit France, 1 rue du Maréchal Joffre, 

FR-60150 THOUROTTE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Glazing for land, sea and air vehicles, windshields, 

rear windows, side-window glass, glazing for roofs, 
quarter panel windows. 

  Klasse 21   Unworked and semi-worked glass (except building 
glass); glass for vehicle windows. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1312890 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201611601 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.11, EM, 014990352 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 L'Oreal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics and make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1313131 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201611767 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.20, DE, 30 2016 001 

283 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, DE-
68305 MANNHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical, biological and biochemical preparations for 

industrial, scientific and research purposes; in vitro 
diagnostic reagents for use in industry and science; 
chemical additives, enzymes, reagents, organisms and 
proteins for use in science, research and industry; 
control solutions for calibrating and monitoring the 
accuracy and function of instruments and test results; 
chemical reagents for cell separation, labelling 
reagents; reagents for the processing, separation, 
isolation, enrichment, depletion, detection, screening, 
cultivation, analysis and counting of biological material; 
reagents featuring magnetic beads, namely, magnetic 
immunoassay, for scientific and research purposes; 
monoclonal antibody reagents for scientific purposes; 
chemical reagents for diagnostic tests and test kits for 
the determination of genetic information for scientific or 
research purposes; assays and reagents for use in 
genetic research; assays and reagents for scientific or 
medical research use; reagents and nucleotides for 
nucleic acid sequencing for scientific or research 
purposes. 

  Klasse 5   Chemical, biological and biochemical preparations for 
medical purposes; in vitro diagnostic reagents for 
clinical or medical use; in vitro diagnostic agents, 
namely, reagents and control solutions for analysis of 
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biological samples for medical diagnostic purposes; 
chemical reagents for testing body fluids to determine 
fetal chromosomal abnormalities; chemical reagents 
and test kits for medical, clinical and diagnostic 
purposes in the fields of DNA sequencing and genetics; 
diagnostic test kits consisting primarily of reagents for 
nucleic acid detection and analysis. 

  Klasse 9   Scientific instruments and apparatus; laboratory 
devices for use in research, science and industry; 
laboratory instruments, namely, devices for analysis of 
nucleic acids and for DNA sequencing; nucleic acid 
sequencers; imaging devices and analyzers; apparatus 
for preparation, amplification, mixing, hybridization, 
incubation, and washing of scientific samples; sample 
loaders and bar code readers for automated laboratory 
apparatus; genotyping and gene expression 
microarrays, associated mapping files and associated 
kits for analyzing nucleic acids for scientific, 
pharmaceutical and medical research purposes; 
software for scientific, pharmaceutical and medical 
research purposes; computer systems and software for 
collecting, storing, analyzing and reporting biological 
information, and for sample tracking and managing 
projects, laboratory workflow and data, for use in the 
fields of scientific, diagnostic and clinical research and 
for clinical diagnostic purposes; software for use in 
analyzing, managing and visualizing DNA sequencing 
data. 

  Klasse 10   Surgical and medical apparatus and instruments; 
medical apparatus and instruments for medical and 
diagnostic purposes; diagnostic and analytical 
apparatus for medical purposes; medical equipment, 
namely, devices for analyzing nucleic acids and for 
DNA sequencing for the purpose of rendering medical 
treatment and diagnosis. 

  Klasse 42   Scientific research and consultancy services related 
thereto; scientific research and consultancy services 
related thereto in the fields of genome sequence 
analysis and reporting; medical research services; 
providing DNA screening for scientific research 
purposes; providing diagnostic services for others in 
the fields of science and research related thereto; 
consulting services in the field of cloud computing in 
the fields of life science; technical support services, 
namely, infrastructure management services for 
monitoring, administration and management of cloud 
computing IT and application systems in the fields of 
life science; computer services, namely, cloud hosting 
provider services for storing, analyzing and sharing 
data in the fields of life science; providing online non-
downloadable software for the custom design and 
ordering of assays and reagents; design and 
development of laboratory instruments and computer 
systems for use in science and clinical research; 
consultancy, information and advisory services in the 
field of analysis of biomolecules. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1313921 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201611899 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.12, CH, 687474 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PartnerVine GmbH, Lavaterstrasse 97, CH-8002 
ZÜRICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Investment analysis services;  provision of advice 

relating to investments;  conducting of financial 
transactions on-line;  processing of payment 
transactions via the Internet;  provision of advice 
relating to financial investments; services provided by 
consultants relating to capital investment;  services 
provided by consultants in the field of financial 
planning;  services provided by consultants, research 
and information relating to financial affairs; provision of 
advice in relation to financial investment management;  
provision of information relating to monetary and 
financial affairs;  computerized financial services; 
financial appraisal services;  financial evaluation and 
analysis;  preparation of financial reports; financial 
analysis services relating to investments; financial 
analysis and preparation of reports relating thereto; 
provision of financial advice;  advisory services relating 
to financial asset management;  financial advisory 
services relating to securities, derivatives and other 
financial products;  financial and asset management 
services for private and business clients as well as for 
institutional clients;  financial research;  advisory 
services relating to financial planning and investment; 
financial research and information services;  financial 
research in the field of risk management;  investment 
consultancy; on-line brokerage for trading and 
transactions relating to currency and other financial 
products; financial and investment market risk analysis, 
appraisal and projection; financial services provided 
over the Internet and by electronic means; financial 
investment brokerage services;  provision of financial 
know-how (financial consulting); arranging of financial 
investments;  wealth management advice;  wealth 
management;  financial management services provided 
via the Internet;  provision of on-line stock exchange 
information from a computer database or the Internet;  
providing financial information on-line from a computer 
database or a global communication network; providing 
information in the fields of finance and investment;  
providing information relating to finance and investment 
via electronic means;  provision of information and 
analysis via the Internet in the field of financial 
investments;  providing financial information online; 
providing on-line financial information from a computer 
database or the Internet;  providing online information 
relating to financial and investment services;  provision 
of information on securities markets;  providing online 
information on investment funds and investment 
advisors over a global communication network;  
providing financial information over a global 
communication network;  providing information and 
analysis in the field of investment fund management 
and investment advisors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1313934 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201611901 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NATIONAL COUNCIL OF CHURCHES IN 
AUSTRALIA, Act for Peace, L7 379 Kent Street, AU-
NSW2000 SYDNEY, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Charitable collections; charitable fund raising; 

charitable fundraising; charitable services, namely 
financial services; organising of charitable collections. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1313958 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201611904 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, JP-590-

8577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 28   Fishing floats; fishing sinkers; landing nets for anglers; 
fishing lines; fishing reels; fishing rods; cases for fishing 
rods; fishing hooks; lures for fishing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1313988 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201611908 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for image capturing in clinical microbiology. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1314414 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201612144 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.29, EM, 014745673 
(540) Gjengivelse av merket: 

SYMPATHICA 
(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   Jams; marmalade; compotes; fruit jellies; fruit paste. 
  Klasse 30   Sweet spreads [honey]; chocolate based spreads also 

containing nuts; chocolate based spreads also 
containing hazelnut paste; cocoa based creams in the 
form of spreads; chocolate; foodstuffs containing cocoa 

as the main constituent; pastries; sweetmeats [candy]; 
honey; treacle; ices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1314440 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201612151 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, GB-CV34LF 
WHITLEY, COVENTRY, WARWICKSHIRE, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software and software applications for use in 

providing communications and entertainment 
connectivity in connection with the use of motor land 
vehicles; navigational systems, comprising electronic 
transmitters, receivers, circuitry, microprocessors, 
cellular telephone and computer software all for use in 
navigation and all integrated into a motor vehicle; 
global positioning systems; downloadable electronic 
maps; software and computer hardware, namely, 
sensors, computers, and wireless transceivers to 
provide connectivity within a vehicle, between vehicles, 
with cell phones, and with data centers, in addition to 
tactile, audible, and visual interfaces to interact with 
occupants of a vehicle; diagnostic apparatus consisting 
of sensors for use in testing vehicle function and in 
diagnosing vehicle electrical and mechanical problems, 
integrated into a motor vehicle; wireless transmission 
and receiving equipment for use in connection with 
remote computers for use in automobiles for tracking, 
monitoring and diagnosing vehicle maintenance and for 
providing information to drivers; computer application 
software for smartphones, PDA devices and tablet 
computers for use by drivers of vehicles and 
passengers for accessing, viewing, and interacting with 
and downloading information and entertainment 
content; software and software applications that 
provides users with remote and in-vehicle access to 
motor vehicle functions and functions relating to driver 
safety, convenience, communication, entertainment, 
and navigation; software and software applications to 
allow users to track and locate stolen vehicles, charge 
electronics, and store and synchronize collected 
personalized user and vehicle information; electronic 
interface modules sold as an integral part of a vehicle; 
 electronic interface modules for wired and wireless 
interface of mobile phones and electronic media 
players with an automotive electrical system. 

  Klasse 35   Providing commercial information in the field of the 
location and availability of vehicle service stations or 
fuel stations; providing commercial information in the 
field of the location and availability of electricity 
charging stations for vehicles. 

  Klasse 37   Providing emergency roadside assistance service, 
namely responding to calls for roadside assistance by 
attending the vehicle, flat tyre changing, emergency 
fuel supplying, battery jump starting, unlocking vehicles 
and vehicle repair; providing maintenance and vehicle 
repair assistance and information to drivers regarding 
their vehicles; maintenance, upgrading and diagnostic 
repair services for in-car electronics systems or in-car 
entertainment systems. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1314444 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201612152 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.13, EM, 015002744 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Demp B.V., Hagenweg 1F, NL-4131LX VIANEN, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Aluminium tape; metal building materials; wall plugs; 

strip brackets; mounting clips; nails; metal hardware; 
screws; transition profiles, wall profiles, levelling 
profiles, base profiles, angle profiles; façade coverings; 
all the aforesaid goods made of metal; parts, fittings 
and accessories for the aforesaid goods. 

  Klasse 17   Acrylic joint sealants; insulating underlays; sealing 
tapes, insulation, joint sealants of plastic;  sound 
control flooring underlayment; footstep sound insulation 
materials; anti-dazzle films for windows; parts, fittings 
and aids for the aforesaid goods. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); transition profiles, 
wall profiles, levelling profiles, base profiles, angle 
profiles; beading for building [building materials]; 
building panels; medium-density fibre board (MDF); 
high-density fibre board (HDF); glued hardboard, 
chipboard and fibreboard consisting wholly or primarily 
of wood; floorboards;  blockboard; slabs; glued hard-
fibre boards; coarse particle boards (coated and 
uncoated); laminates; boards, panels, parquet flooring, 
skirting boards, all including being made from fibre-
reinforced hybrid material of bamboo and/or cork 
and/or rice husks and/or rapeseed straw and/or wheat 
straw and/or hemp hurds and/or miscanthus and/or 
jerusalem artichokes; stones, imitation stone, floor tiles 
(not of metal); chipboard (coated, uncoated and 
veneered); glued hardboard, consisting wholly or 
primarily of wood; floor boards; parquet floor boards; 
parquet flooring; parquet for flooring, of wood; high-
pressure laminate for floor coating; laminate flooring, 
not of metal; mouldings; dado rails; wall seal edgings; 
wall panels, ceiling coverings; sawn timber; veneer 
wood; veneers; wainscoting; laths; laminated panels for 
floors; flat laminates; strip brackets; transition, wall 
connection, compensation, base and angle profiles, all 
the aforesaid goods not of metal; façade coverings, not 
of metal; parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods. 

  Klasse 27   Floor coverings, wall coverings, ceiling coverings; wall 
and ceiling coverings made from fibreboard, rubber, 
wood, plastic, cork, stone, imitation stone, carpet, vinyl, 
not of textile; mats; mats; carpet underlay, wall 
hangings, not of textile; all the aforesaid goods 
including being made from fibre-reinforced hybrid 
material of bamboo and/or cork and/or rice husks 
and/or rapeseed straw and/or wheat straw and/or hemp 
hurds and/or miscanthus and/or jerusalem artichokes; 
parts, fittings and auxiliary agents for the aforesaid 
goods, not included in other classes; floor coverings; 
insulating floor coverings. 

  Klasse 35   Wholesaling and retailing in connection with the 
bringing together, for the benefit of others (excluding 
the transportation thereof), of aluminium tape, mounting 
clips of metal, strip brackets of metal, transition, wall 
connection, compensation, base and angle profiles, of 
metal and not of metal, metal building materials and 
building materials (non-metallic), ironmongery, screws, 
dowels, profiles (all of metal and not of metal), nails of 

metal, laminate cutters, pulling irons, hammering 
blocks, footfall noise insulation, insulating floor 
coverings, insulating underlay, sound-insulating floor 
underlay, acrylic joint sealants, sealing tapes, 
insulation, joint sealants of plastic, building materials 
(non-metallic), transition, wall connection, 
compensation, base and angle profiles, strips for 
building, wooden boards, building panels, medium 
density fibreboard (MDF), high density fibreboard 
(HDF), glued hardboard, chipboard and fibreboard 
consisting wholly or primarily of wood, floorboards, floor 
coverings, wood core plywood, boards, glued hard-fibre 
boards, coarse particle boards (coated and uncoated), 
laminated boards, stone, imitation stone, tiles and 
boards (not of metal), chipboard (coated, uncoated and 
veneered), glued hardboard, consisting wholly or 
primarily of wood, floor panels, parquet floor boards, 
parquet flooring, wooden parquet flooring, high-
pressure laminates for floor coverings, laminate 
flooring, strips, skirting boards, wall seal edgings, wall 
panels, ceiling coverings, sawn timber, veneer wood, 
veneers, wainscoting, laths, laminated panels for floors, 
flat laminates and floor coverings, wall coverings, 
ceiling coverings, facade and ceiling coverings, rugs, 
mats and matting, carpet underlay, wall hangings, 
including being made from fibre-reinforced hybrid 
material of bamboo and/or cork and/or rice husks 
and/or rapeseed straw and/or wheat straw and/or hemp 
hurds and/or miscanthus and/or jerusalem artichokes, 
parts, fittings and aids for the aforesaid goods, all the 
aforesaid services including via social networks, social 
media and online, enabling consumers to conveniently 
view and purchase those products, and mail order 
trading (including online) relating to the aforesaid 
goods, operation of an online shop in connection with 
the aforesaid goods; arranging and concluding of 
contracts regarding the buying and selling of goods and 
the use of services (for others), order placement, 
delivery and invoice management, display and 
demonstration of goods, bringing together and 
presentation of goods via the internet; wholesaling and 
retailing via electronic media, online trading, all relating 
to aluminium tape, mounting clips of metal, strip 
brackets of metal, transition, wall connection, 
compensation, base and angle profiles, of metal and 
not of metal, metal building materials and building 
materials (non-metallic), ironmongery, screws, dowels, 
profiles (all of metal and not of metal), nails of metal, 
laminate cutters, pulling irons, hammering blocks, 
footfall noise insulation, insulating floor coverings, 
insulating underlay, sound-insulating floor underlay, 
acrylic joint sealants, sealing tapes, insulation, joint 
sealants of plastic, building materials (non-metallic), 
transition, wall connection, compensation, base and 
angle profiles, strips for building, wooden boards, 
building panels, medium density fibreboard (mdf), high 
density fibreboard (hdf), glued hardboard, chipboard 
and fibreboard consisting wholly or primarily of wood, 
floorboards, floor coverings, wood core plywood, 
boards, glued hard-fibre boards, coarse particle boards 
(coated and uncoated), laminated boards, stone, 
imitation stone, tiles and boards (not of metal), 
chipboard (coated, uncoated and veneered), glued 
hardboard, consisting wholly or primarily of wood, floor 
panels, parquet floor boards, parquet flooring, wooden 
parquet flooring, high-pressure laminates for floor 
coverings, laminate flooring, strips, skirting boards, wall 
seal edgings, wall panels, ceiling coverings, sawn 
timber, veneer wood, veneers, wainscotting, laths, 
laminated panels for floors, flat laminates and floor 
coverings, wall coverings, ceiling coverings, facade and 
ceiling coverings, rugs, mats and matting, carpet 
underlay, wall hangings, including being made from 
fibre-reinforced hybrid material of bamboo and/or cork 
and/or rice husks and/or rapeseed straw and/or wheat 
straw and/or hemp hurds and/or miscanthus and/or 
jerusalem artichokes, parts, fittings and aids for the 
aforesaid goods, all the aforesaid services including via 
social networks, social media and online. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1314451 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201612156 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.10, BX, 1328410 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VSH Fittings B.V., Oude Amersfoortseweg 99, NL-
1212AA HILVERSUM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal pipes, tubes and hoses and fittings therefor, 

namely valves of metal, metal pipe fittings, fittings of 
metal for pipes and tubes, ring-shaped fittings of metal, 
press fittings of metal, not being parts of machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1314475 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201612161 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.27, EM, 015046791 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Still GmbH, Berzeliusstr.10, DE-22113 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software (recorded) for managing and 

calculating the profitability of vehicle fleets by means of 
software, in particular fleets of floor conveyors; 
computer software (recorded) for managing and 
determining the repair expenditure and costs of vehicle 
fleets and vehicles in a vehicle fleet; computer software 
(recorded) for managing and determining the 
replacement demand and replacement parts for vehicle 
fleets and vehicles in a vehicle fleet, in particular for 
floor conveyors; electronic controllers and control 
computers for capturing operational data and 
operational states of vehicles, in particular floor 
conveyors; electronic controllers and control computers 
for detecting and logging events, in particular 
accidents, involving vehicles, in particular industrial 
trucks; electronic controllers and control computers for 
controlling access authorisations; electronic controls 
and control computers for vehicles, in particular floor 
conveyors; software for data connections and data 
transmission on networks in connection with the 
management of vehicle fleets, in particular floor 
conveyors. 

  Klasse 35   Business management of vehicle fleets by means of 
software, in particular fleets of industrial trucks; 
administrative and business services in the field of fleet 
management, in particular fleet planning and 
optimisation; data processing relating to vehicles; 
vehicle data management for material handling devices 
and vehicles, including automatic rack storage units, 
conveyor devices and industrial trucks; business 
consultancy with regard to the procurement of vehicles, 
in particular floor conveyors, for others; business 

management of vehicle fleets, in particular fleets of 
floor conveyors, using software provided on the 
internet, in particular via a web portal and using web-
based software tools. 

  Klasse 39   Consultancy in the field of using material handling 
devices, including automatic rack storage units, 
conveyor devices; consultancy in the field of using 
industrial trucks, material flow technology and storage 
technology (logistics consultancy); material flow and 
storage planning [transporation and storage logistics]; 
rental of industrial trucks; hire of industrial trucks; 
leasing of industrial trucks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1314628 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201612188 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.18, DE, 30 2015 105 

341 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tenado GmbH, Vierhausstr. 112, DE-44807 BOCHUM, 
Tyskland 

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

software; weekly publications downloaded in electronic 
form from the Internet; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines. 

  Klasse 35   Commercial trading, namely retail and wholesale 
services with respect to computer software; compilation 
of directories for publication on the Internet; advertising; 
marketing; sales promotion. 

  Klasse 38   Telecommunication services; communications by 
computer terminals; providing online forums; providing 
Internet chatrooms and Internet forums. 

  Klasse 41   Providing electronic publications; news reporting; 
education; provision of electronic publications (not 
downloadable); publishing services; providing online 
electronic publications (not downloadable); publishing 
services for periodical and non-periodical publications, 
other than publicity texts; online provision of electronic 
publications (not downloadable); writing services for 
blogs; publication of electronic books and magazines 
on the Internet; publishing of magazines in electronic 
form on the Internet; publication of newspapers, 
periodicals, catalogues and brochures; electronic 
publication of texts and printed matter, other than 
publicity texts, on the Internet; publication of material 
which can be accessed from databases or from the 
Internet; providing electronic publications, not 
downloadable, from a global computer network or the 
Internet; arranging, organisation and conducting of 
courses, seminars and workshops; electronic data 
processing training. 

  Klasse 42   Development, creation, updating, maintenance and 
adaptation of computer software; hosting of digital 
content, namely, online journals and blogs; hosting 
services; technical consultancy relating to the 
application, use, installation and maintenance of 
computer software; computer hardware and software 
consultancy; advisory services relating to computer 
programming; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in the creation 
and publication of online journals and blogs. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315339 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201612459 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.13, EM, 014666556 
(540) Gjengivelse av merket: 

HOME OF FRESH AIR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Vallox OY, Myllykyläntie 9-11, SF-32200 Loimaa, FI-, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Non-electric cables and wires of common metal; 

pipes, tubes, hoses and fittings therefor, including 
valves; ducts of metal for ventilating and air 
conditioning apparatus; ducts of metal for air 
conditioning and ventilation pipes; connectors (metal), 
for pipes; ventilation channels and pipes (metal). 

  Klasse 7   Pumps; suction machines (industrial); industrial 
blowers; connectors for piping [parts of machines]; 
insulated pipes (non-metallic) [parts of machines]. 

  Klasse 9   Optical, weighing apparatus and instruments; 
detectors; gauges; controllers (regulators); remote 
control apparatus; energy controllers and regulators; air 
analysis apparatus; humidity measurement instruments 
and sensors; programming apparatus; central heating 
and ventilation programming apparatus; thermostatic 
apparatus and controllers; computer software; 
application software; downloadable computer software 
applications; digital temperature regulators for 
ventilating apparatus. 

  Klasse 11   Apparatus for ventilating, excluding ventilation window 
systems; air conditioning installations and apparatus; 
air conditioning systems; air conditioning fans; air 
conditioning terminal units; air conditioning hoods; 
filters for air conditioning; blowers for air conditioning; 
motorised fans for air conditioning; valves for 
ventilators; extractors [air conditioning or ventilation]; 
fans; fume extractors; exhaust hoods; heating 
apparatus; thermostatic valves [parts of heating 
apparatus]; valves [plumbing fittings]; filters for 
industrial and household use; apparatus and 
installations for air conditioning, ventilation and heating 
of buildings. 

  Klasse 17   Flexible pipes, hoses and fittings therefor, non-
metallic, including valves. 

  Klasse 19   Pipes and wires and fittings therefor, non-metallic; 
ducts (ventilating), not of metal. 

  Klasse 37   Building, maintenance, repair, and installation 
services for air conditioning, ventilating and heating 
apparatus and systems; consulting and advising 
relating to installation or maintenance and repair of air 
conditioning, ventilating and heating systems and 
apparatus. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; software as a service (SaaS); 
server hosting; software design; maintenance of 
software; software development services; cloud 
computing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315409 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201612476 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.03, EM, 015177322 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Volvo Bus Corporation, SE-40508 GÖTEBORG, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Battery charging equipment and installations. 
  Klasse 37   Battery charging services for vehicles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315551 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201612497 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 internetstores GmbH, Fritz-Müller-Straße 106-108, DE-
73730 ESSLINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Dynamos for bicycles. 
  Klasse 11   Lamps for bicycles. 
  Klasse 12   Bicycles; parts of bicycles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315567 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201612500 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.27, DE, 30 2016 012 

495 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, DE-55218 
INGELHEIM, Tyskland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1315568 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201612501 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.22, DE, 30 2016 011 

979 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim GmbH, Binger Str. 173, DE-
55216 INGELHEIM, Tyskland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315569 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201612502 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.24, DE, 30 2016 009 

057 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim GmbH, Binger Str. 173, DE-
55216 INGELHEIM, Tyskland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315707 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201612524 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.03, LT, 2016 1337 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lietuvos ir Vokietijos uzdaroji akcine bendrove 

"Lirema", Verkiu g. 34, LT-08221 VILNIUS, Litauen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 44   Medical clinic services; sight testing (opticians') 
services; laser vision surgery services; 
ophthalmological services; medical treatment services; 
health counseling. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315723 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201612526 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.12, SE, 2016/00193 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Keyofd AB, c/o Rohan Jaguste, Vikstensvägen 36, SE-
12156 JOHANNESHOV, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Loudspeakers; cabinets for loudspeakers; hi-fi audio 

devices; hi-fi studio monitors; studio monitors; near field 
monitors; mid field monitors; main monitors; reference 
monitors; reference loudspeakers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315751 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201612528 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.20, BA, BAZ619510A 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Violeta d.o.o., Kolo bb, BA-80240 TOMISLAVGRAD, 

Bosnia og Herzegovina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cleaning preparations; detergents other than for use 
in manufacturing operations and for medical purposes; 
products for washing clothes by rubbing; laundry 
bleach; laundry bleaching preparations; smoothing 
preparations (starching); laundry soaking preparations; 
preparations for soaking laundry; laundry preparations; 
windscreen cleaning liquids; windshield cleaning 
liquids; toiletries; stain removers; fabric softeners for 
laundry use. 

  Klasse 16   Table napkins of paper; toilet paper; hygienic paper; 
face towels of paper; handkerchiefs of paper; tissues of 
paper for removing make-up; towels of paper. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1315754 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201612530 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.23, CH, 690292 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Forbo Financial Services AG, Lindenstrasse 8, CH-
6340 BAAR, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 27   Carpets, door mats, mats and linoleum;  floor 

coverings, particularly vinyl floor coverings;  wallpaper 
(not of textile materials). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315770 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201612531 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.19, IT, 

302016000051617 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The trademark consists in the English expression 
FOREVER FUN. 

(730) Innehaver: 
 PERFETTI VAN MELLE S.P.A., Via XXV Aprile, 7, IT-

20020 LAINATE (MI), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Caramels [candy]; confectionery; pastries; sweets; 
chocolate; sugar; coffee; toffees [candy]; liquorice 
[confectionery]; chewing gum; cocoa; jellies 
[confectionery]; gummy candies; breath mints for use 
as a breath freshener; non-medicated 
lozenges[confectionery]; lollipops. 

  Klasse 35   On-line advertising on computer networks; television 
advertising; radio advertising; advertising; advertising 
through all public communication means; marketing; 
outdoor advertising; pay per click advertising; 
advertising, marketing and promotional services; 
sponsorship search; commercial information and 
advice for consumers; telemarketing services; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; banner advertising; direct mail 
advertising; on-line advertising; advertising in the 
popular and professional press; advertising in 
periodicals, brochures and newspapers; sample 
distribution; dissemination of advertisements and of 
advertising material [flyers, brochures, leaflets and 
samples]; production and distribution of radio and 
television advertisements; organization of events, 
exhibitions, fairs and shows for commercial, 
promotional and advertising purposes; direct marketing; 
public relations; advertising and promotional services; 
organization of prize draws for advertising purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315776 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201612532 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.29, US, 86923649 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BFY Brands, Inc., 79 Industrial Place, US-NY10940 
MIDDLETOWN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Bean-based snack foods; potato-based snack foods. 
  Klasse 30   Corn-based snack foods; grain-based snack foods; 

rice-based snack foods; wheat-based snack foods. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315780 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201612533 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.27, JP, 2016-008797 

2016.06.24, JP, 2016/068796 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SUNGEAR LIMITED, G/F, 12B Cheung Lek Village, 
Sheung Shui, CN- NT HONG KONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Application software; computer programs; electronic 

machines, apparatus and their parts; downloadable 
image files; recorded video discs and video tapes; 
electronic publications; telecommunication machines 
and apparatus. 

  Klasse 35   Advertising and publicity services; business 
management analysis or business consultancy; 
marketing research or analysis; providing information 
concerning commercial sales. 

  Klasse 36   Electronic commerce payment services. 
  Klasse 41   Educational and instruction services relating to arts, 

crafts, sports or general knowledge; arranging, 
conducting and organization of seminars; providing 
electronic publications; publication of books; 
organization, arranging and conducting of sports 
competitions; production of videotape film in the field of 
education, culture, entertainment or sports [not for 
movies or television programs and not for advertising or 
publicity]; organization of entertainment events 
excluding movies, shows, plays, musical performances, 
sports, horse races, bicycle races, boat races and auto 
races. 

  Klasse 42   Providing computer programs on data networks; 
computer software design, computer programming, or 
maintenance of computer software; creation, design, 
development, and maintenance of websites. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1315781 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201612534 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 McKenzie Global Holdings Limited, 2 Garden Road, 
Raumati Beach, NZ-5032 PARAPARAUMU, New 
Zealand 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Orthopaedic physical therapy products, namely 

lumbar rolls, cervical rolls and night rolls. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315821 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201612541 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.13, US, 87102324 
(540) Gjengivelse av merket: 

BORN IN SWEDEN / RAISED IN 
CALIFORNIA 

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

 Hillevi Saperstein, 800 17th Street, NW, Suite 1100, 
US-DC20006 WASHINGTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Capri pants; headgear, namely, hats and caps; 

hosiery; lingerie; shorts; slacks; t-shirts; underwear; 
women's clothing, namely, shirts, dresses, skirts, 
blouses; panties, shorts and briefs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315825 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201612542 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Brooklyn Brewery Corporation, 79 North 11th 
Street , US-NY11211 BROOKLYN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315826 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201612543 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Brooklyn Brewery Corporation, 79 North 11th 
Street , US-NY11211 BROOKLYN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315876 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201612551 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a white flower in a black square 

which appears above the stylized wording "Heart Park 
Rewards". 

(730) Innehaver: 
 HK CTS Hotels Co., Ltd., Floor 9, CTS Building, No.2 

East Road of North Third Ring, Chaoyang District, CN- 
BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Canteen services; accommodation bureaux [hotels, 

boarding houses]; food and drink catering; cafe 
services; hotel services; tea bar services; hotel 
reservations; bar services; rental of meeting rooms; 
tourist homes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315879 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201612552 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.07.09, GB, 

UK00003117017 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Soberjane Clothing Ltd, 20-22, Wenlock Road, GB-
N17GU LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumes. 
  Klasse 14   Costume jewelry. 
  Klasse 18   Bags. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 35   Retail services connected with the sale of clothing and 

clothing accessories; retail services in relation to bags; 
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retail services in relation to headgear; retail services in 
relation to jewellery; wholesale services in relation to 
clothing; wholesale services in relation to footwear; 
retail services in relation to luggage; retail services in 
relation to umbrellas; retail store services in the field of 
clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315936 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201612560 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.25, EM, 014823637 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances, namely 
preparations and substances used as a drug delivery 
agent for the administration of drugs to the respiratory 
system. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315955 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201612561 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of three English letters "YTO", and 

the letter "O" is stylized with a running man figure 
inside it. 

(730) Innehaver: 
 YUANTONG EXPRESS CO., LTD, Room 6-B-101, No. 

1838 Huateng Road, Huaxin Town, Qingpu District, JP- 
SHANGHAI, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Freighting; freight brokerage (forwarding (Am.)); 

packaging of goods; car transport; air transport; rental 
of warehouses; parcel delivery; courier services 
(messages or merchandise); message delivery; 
delivery of goods by mail order. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315978 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201612564 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.18, EM, 015240955 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ITALMILL S.p.A., Rotonda dei Mille, 4, IT-24122 

BERGAMO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Processed vegetables, fruit and mushrooms, including 
peanuts and vegetables; oils and fats; cheese products 
and substitutes therefor; birds eggs and egg products; 
fruit desserts; desserts made from milk products; 
yoghurt desserts; artificial milk based desserts; potato 
dumplings; potato fritters; fritters; potato flakes; soup 
pastes; soya [prepared]. 

  Klasse 30   Coffee, teas and cocoa and substitutes therefor; 
processed grains, starches, and goods made thereof, 
baking preparations and yeasts; ice, ice creams, frozen 
yogurts and sorbets; salts, seasonings, flavourings and 
condiments; baked goods, confectionery, chocolate 
and desserts; sugar, natural sweeteners, sweet glazes 
and fillings, bee products; prepared savory foodstuffs 
made from potato flour; prepared foodstuffs in the form 
of sauces; filled baguettes; chocolate-based ready-to-
eat food bars; pizza bases; pre-baked pizza crusts; rice 
biscuits; burritos; calzones; chalupas; cheeseburgers 
[sandwiches]; corn kernels being toasted; chimichanga; 
tortilla chips; chow mein; pretzels; rice crackers; 
crackers flavoured with cheese; rice crackers [senbei]; 
pellet-shaped rice crackers (arare); crackers filled with 
cheese; crackers made of prepared cereals; crackers 
flavoured with herbs; crackers flavoured with spices; 
crackers flavoured with meat; crackers flavoured with 
vegetables; crumble; sticky rice cakes (chapsalttock); 
fajitas; enchiladas; chips [cereal products]; pies; maize, 
roasted; hamburgers being cooked and contained in a 
bread roll; macaroni salad; pasta salad; rice salad; 
wrap [sandwich]; lasagne; fried corn; nachos; green 
onion pancake [pajeon]; frankfurter sandwiches; 
sandwiches containing salad; sandwiches containing 
minced beef; steamed buns stuffed with minced meat 
(niku-manjuh); bean jam buns; filled bread rolls; toasted 
cheese sandwich; sandwiches containing meat; toasted 
cheese sandwich with ham; sandwiches containing fish 
fillet; hamburgers contained in bread rolls; sandwiches 
containing fish; sandwiches containing chicken; toasted 
sandwiches; macaroni with cheese; flaky pastry 
containing ham; pasta containing stuffings; pastries 
consisting of vegetables and meat; pastries consisting 
of vegetables and poultry; pastries consisting of 
vegetables and fish; noodle-based prepared meals; 
savory pastries; seaweed flavoured corn chips; rice 
crisps; vegetable flavoured corn chips; wholewheat 
crisps; taco chips; pasta dishes; rice based dishes; 
prepared rice dishes; meals consisting primarily of 
pasta; meals consisting primarily of rice; prepared pizza 
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meals; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly 
consisting of pasta; ready-made dishes containing 
pasta; prepared meals containing [principally] rice; 
prepared meals in the form of pizzas; prepared meals 
containing [principally] pasta; dry and liquid ready-to-
serve meals, mainly consisting of rice; fresh pizza; 
pizza; pizzas [prepared]; preserved pizzas; chilled 
pizzas; uncooked pizzas; frozen pizzas; flavoured 
popcorn; microwave popcorn; caramel coated popcorn; 
caramel coated popcorn with candied nuts; candy 
coated popcorn; snack food products made from rusk 
flour; snack food products made from cereal starch; 
snack food products made from maize flour; canned 
pasta foods; quiches; chinese steamed dumplings 
(shumai, cooked); ravioli; chinese stuffed dumplings 
(gyoza, cooked); quesadillas; ravioli [prepared]; cheese 
curls [snacks]; rice mixed with vegetables and beef 
[bibimbap]; risotto; sandwiches; processed unpopped 
popcorn; crisps made of cereals; cereal-based snack 
food; cereal snack foods flavoured with cheese; snack 
food products made from cereal flour; snack food 
products made from potato flour; snack food products 
made from rice flour; snack food products made from 
soya flour; snack foods made of whole wheat; snack 
foods made from wheat; snack foods made from corn 
and in the form of rings; snack foods made from corn; 
puffed corn snacks; snacks manufactured from muesli; 
rice-based snack food; tortilla snacks; grain-based 
chips. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315987 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201612566 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ISDERA IngenieurgesellschaIl für Styling, Design und 

Racing mbH, Hildesheimerstr. 20, DE-31137 
HILDESHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motor cars and parts thereof. 
  Klasse 37   Tuning, repair and maintenance of motor vehicles and 

parts and accessories therefor. 

  Klasse 42   Technical development and design in the field of 
motor vehicles, parts therefor, and vehicle accessories; 
styling. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316009 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201612568 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.08, GB, 

UK00003158650 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cmed Group Limited, Holmwood, Broadlands Business 
Campus Langhurstwood Road, Horsham, GB-
RH124QP WEST SUSSEX, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Clinical trial software; computer software designed for 

clinical trials; data capture, processing and data 
management software for clinical trials; bioinformatics 
software for clinical trials. 

  Klasse 42   Computer advisory, consultancy and design services 
relating to clinical trials; rental and hire of computer 
software for clinical trials; computer programming 
services relating to capturing, processing and 
managing clinical trial data; devising, organizing and 
carrying out clinical trials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316019 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201612571 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a stylized C9 design. 

(730) Innehaver: 
 HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East 

Hanes Mill Road Winston-Salem, US-27105 NORTH 
CAROLINA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Bathing suits; brassieres; camisoles; caps; ear muffs; 

footwear; gloves; hats; headbands; hosiery; jackets; 
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leggings; mittens; panties; pants; sandals; scarves; 
shirts; shoes; shorts; socks; sweatpants; sweatshirts; 
swimwear; t-shirts; tank tops; thermal underwear; 
tights; underwear; vests; wrist bands. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316020 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201612572 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.04, JP, 2016-071896 
(540) Gjengivelse av merket: 

Zelmetico 
(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; 

medicines for human purposes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316046 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201612575 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.28, US, 87120270 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Becca, Inc., 142 W 36th Street, 15th Floor, US-
NY10018 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316051 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201612577 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 ESBO, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Veterinary preparations. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1316057 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201612578 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.08, IT, 

302015000059500 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SELETTI S.P.A., Via Codebruni Levante, 32, IT-46019 
VIADANA (MN), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Lighting apparatus; lighting installations; electric 

indoor lighting apparatus; outdoor lighting fittings; 
electric fibre optic lighting apparatus; lamp bases; 
bases for non-electric lamps; glow sticks; incandescent 
burners; electric candelabras; electric candles; 
Christmas tree ornaments for illumination (electric 
lights); installations for lighting Christmas trees; 
decorative lights; lighting apparatus for showcases; 
lamp posts; spotlights; flares; strings of lights; gas 
lamps; fairy lights; garden lighting; chandeliers; lamps; 
candle lamps; gas lamps; pedestal lamps; wall lights; 
oil lamps; book lights; desk lamps; table lamps; lamps 
for outdoor use; portable search lamps; lightbulbs; 
incandescent bulbs; halogen light bulbs; led light bulbs; 
fairy lights for festive decoration; lanterns; paper 
lanterns; strobe lights; pocket lights; electric night 
lights; torches for lighting; pocket searchlights; 
luminous tubes; lamp chimneys made of glass; lamp 
shades; solar lamps; sun lamps; ornamental fountains; 
indoor fountains; fireplaces; heating apparatus; cooking 
appliances; steam generating apparatus; refrigerating 
apparatus; ventilation apparatus; drying apparatus; hot 
water heaters; kettles, electric; tea warmers (electric -); 
installations for heating foodstuffs; electric coffeepots; 
electric coffee percolators; fire grates (domestic-). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316083 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201612581 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.11, AT, AM 

50058/2016 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Laakirchen Papier AG, Schillerstrasse 5, AT-4663 

LAAKIRCHEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cardboard; kraft paper; paper for making bags; 
corrugated cardboard and corrugated paper (in 
different qualities, in particular in raw fibres, recycled or 
paperboard qualities) as well as bags and sacks for 
packaging or industrial packaging made of the 
aforementioned materials; bags and goods for 
packaging, wrapping and storage of paper or 
cardboard; boxes of paper or cardboard; cases made 
of corrugated cardboard; corrugated cardboard and 
containerboard; cardboard containers; containerboard; 
printed matter; newspapers and periodicals; books; 
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book binding materials; tear-resistant, bleached paper 
of long fibre sulphate pulp, in particular for use in the 
manufacture of shopping bags and flexible packages; 
gift wrapping paper. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316088 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201612583 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.01, SI, Z-201571146 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PALOMA d.d., Sladki Vrh 1, SI-2214 SLADKI VRH, 

Slovenia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Sanitary preparations for medical purposes; plasters, 
materials for dressings; wadding for medical purposes; 
sanitary towels; sanitary pads; pantyliners; 
incontinence pads; sanitary pants; diapers; paper 
diapers; nappies for babies; incontinence diapers; adult 
diapers; disposable baby diapers of paper and 
cellulose; disposable baby pants of paper and 
cellulose. 

  Klasse 16   Paper; cardboard; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); paper handkerchiefs; wet 
paper handkerchiefs; toilet paper handkerchiefs; paper 
handkerchiefs for cosmetic use; tissues of paper for 
removing make-up; paper towels; facial tissues of 
paper; paper towels for cosmetic use; toilet paper; wet 
toilet paper; hygienic paper; paper toilet seat covers; 
bibs of paper; table napkins of paper; wet paper 
napkins; tablecloths of paper; table linen of paper; 
place mats of paper; wrapping paper; paper book 
covers; paper bags; gift bags; paper gift bags; gift 
cartons; cardboard gift boxes; paper bows; drawer 
liners of paper, perfumed or not; plastic film for 
wrapping; plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; plastic cling film, extensible, for 
palletization; packaging materials of plastic for 
sandwiches; plastic sandwich bags; paper sandwich 
bags; coasters of paper; tablemats of paper; mats of 
paper for beer glasses; cardboard articles; place mats 
of paper; airtight packaging of paper; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; garbage 
bags of paper or of plastics; paper party decorations; 
paper coffee filters; parchment paper; paper crafts 
materials; paper egg cartons; covers of paper for flower 
pots. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; paper 
plates; paper cups; paper mugs; trays for domestic 
purposes, of paper; plastic plates, cups and mugs; 
plastic trays for household purposes; coasters 
(tableware); serviette dispensers for household use; 
paper towel dispensers; dispensers for the storage of 
toilet paper (other than fixed); soap dispensers; baking 
moulds of paper. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316155 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201612589 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.26, JP, 2016-007899 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, JP-590-
8577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Lubricants; lubricating oils and greases; all-purpose 

lubricants; lubricating oils for industrial purposes; 
industrial greases; lubricating grease for bicycles; 
lubricating greases for bicycle parts; lubricating greases 
for bicycle hubs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316159 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201612590 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.17, AT, AM 

53310/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Laakirchen Papier AG, Schillerstrasse 5, AT-4663 

LAAKIRCHEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cardboard; kraft paper; paper for bags; 
corrugated cardboard and corrugated paper (in 
different qualities, in particular in raw fibres, recycled or 
paperboard qualities) as well as bags and sacks for 
packaging or industrial packaging made of the 
aforementioned materials; bags and goods for 
packaging, wrapping and storage of paper or 
cardboard; boxes of paper or cardboard; cases made 
of corrugated cardboard; corrugated cardboard and 
containerboard; cardboard containers; containerboard; 
printed matter; newspapers and periodicals; books; 
book binding materials; tear-resistant, bleached paper 
of long fibre sulphate pulp, in particular for use in the 
manufacture of shopping bags and flexible packages; 
gift wrapping paper; paper for use in the medical 
sector. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1316160 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201612591 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.17, AT, AM 

53309/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Laakirchen Papier AG, Schillerstrasse 5, AT-4663 

LAAKIRCHEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cardboard; kraft paper; paper for bags; 
corrugated cardboard and corrugated paper (in 
different qualities, in particular in raw fibres, recycled or 
paperboard qualities) as well as bags and sacks for 
packaging or industrial packaging made of the 
aforementioned materials; bags and goods for 
packaging, wrapping and storage of paper or 
cardboard; boxes of paper or cardboard; cases made 
of corrugated cardboard; corrugated cardboard and 
containerboard; cardboard containers; containerboard; 
printed matter; newspapers and periodicals; books; 
book binding materials; tear-resistant, bleached paper 
of long fibre sulphate pulp, in particular for use in the 
manufacture of shopping bags and flexible packages; 
gift wrapping paper; paper for use in the medical 
sector. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316161 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201612592 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.17, AT, AM 

53307/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Laakirchen Papier AG, Schillerstrasse 5, AT-4663 

LAAKIRCHEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cardboard; kraft paper; paper for bags; 
corrugated cardboard and corrugated paper (in 
different qualities, in particular in raw fibres, recycled or 
paperboard qualities) as well as bags and sacks for 
packaging or industrial packaging made of the 
aforementioned materials; bags and goods for 
packaging, wrapping and storage of paper or 
cardboard; boxes of paper or cardboard; cases made 

of corrugated cardboard; corrugated cardboard and 
containerboard; cardboard containers; containerboard; 
printed matter; newspapers and periodicals; books; 
book binding materials; tear-resistant, bleached paper 
of long fibre sulphate pulp, in particular for use in the 
manufacture of shopping bags and flexible packages; 
gift wrapping paper; paper for use in the medical 
sector. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316162 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201612593 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.17, AT, AM 

53308/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Laakirchen Papier AG, Schillerstrasse 5, AT-4663 

LAAKIRCHEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cardboard; kraft paper; paper for bags; 
corrugated cardboard and corrugated paper (in 
different qualities, in particular in raw fibres, recycled or 
paperboard qualities) as well as bags and sacks for 
packaging or industrial packaging made of the 
aforementioned materials; bags and goods for 
packaging, wrapping and storage of paper or 
cardboard; boxes of paper or cardboard; cases made 
of corrugated cardboard; corrugated cardboard and 
containerboard; cardboard containers; containerboard; 
printed matter; newspapers and periodicals; books; 
book binding materials; tear-resistant, bleached paper 
of long fibre sulphate pulp, in particular for use in the 
manufacture of shopping bags and flexible packages; 
gift wrapping paper; paper for use in the medical 
sector. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316178 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201612595 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, 
Sudbrackstr. 56, DE-33611 BIELEFELD, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics for dental and oral care; dentifrices; tooth 

care preparations; non-medicated preparations for 
caring the mouth and throat; mouthwash and sprays 
(breath freshening-); toothpaste and gels; tooth polish; 
tooth whitening preparations and accelerated whitening 
preparations; non-medicated tooth polishing 
preparations; non-medicated oral care preparations; 
non-medicated preparations for oral hygiene. 
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  Klasse 5   Medical preparations, other than analgesics, anti-
inflammatory preparations, antipyretics and narcotics; 
sanitary preparations for medical purposes; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; medicated 
oral care preparations; medicated mouth washes; 
medicated chewing gum and lozenges for dental 
hygiene; medicated preparations for oral hygiene; 
medicated tooth polishing preparations. 

  Klasse 21   Household apparatus or  articles for caring for the 
teeth, mouth and throat, included in this class; 
toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and 
sponges. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.02.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316179 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201612596 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.09.23, DE, 30 2015 053 

903 
(540) Gjengivelse av merket: 

PHANERO 
(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; radio receiver; 
radiotelephony sets; speed indicators; glass with an 
electrical conductor; 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); wristbands for watch; 
wristwatches; brooches; chronographs; chronometers; 
imitations of precious stones, in particular paste 
jewellery; gold and silver ware other than cutlery, forks 
and spoons; jewellery; ornaments (jewellery); cuff links; 
medals; tie bars; earrings; platinum (metal); necklaces 
(jewellery); medallions (jewellery); ornamental pins; 
ornamental beads; jewellery rings; jewel cases; 
ornamental buckles; 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. 
  Klasse 37   Clock and watch repair. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316191 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201612597 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.05, EM, 015079742 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EFIMA OY, Mannerheimintie 3B, FI-00100 

HELSINGFORS, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software, computer software for processing 
data, electronic and computer devices for wireless data 
transmission; electronic publications, downloadable 
electronic publications, manuals and handbooks in 
electronic form. 

  Klasse 35   Business management consultation; business project 
management services; collection of information to a 
database and organization of information in a 
database; electronic services, namely updating data in 
databases, database management and management 
services, compilation of databases; data and 
information searches for others in computer files; 
services provided online or via Internet extranet 
networks, namely searching, retrieval, indexing and 
organization of data in electronic data transmission 
networks; online advertising in data networks; 
systematization of data in databases, compilation and 
systematization of databases; consultation relating to 
data processing. 

  Klasse 42   Technical expert consultancy services in the field of 
computer hardware and software; scientific and 
technological services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research services; 
design and development of computer hardware and 
software; updating of computer software, maintenance 
of computer software, debugging and troubleshooting 
via a data network; technical inspection relating to 
prediction of damages; services relating to helpdesk 
operations, namely technical information or information 
exchange support services in emergency and special 
situations via telephone, e-mail, net or SMS; leasing of 
database programs and rental of database programs; 
database maintenance services; providing software as 
a cloud service. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1316214 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201612601 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.15, CZ, 528077 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Demokracie 2.1 s.r.o., Zapova 1559/18, CZ-15000 

PRAHA, Den tsjekkiske republikk 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Audio-visual teaching apparatus, data processing 
apparatus, voting machines, calculating machines, 
computer operating programs, recorded computer 
programs, computer programs [downloadable 
software], computer software applications 
downloadable, computer hardware, computer software, 
computer game programs, electronic publications 
[downloadable]. 

  Klasse 28   Board games and parlour games, apparatus for 
games, amusement gaming machines,  automatic and 
coin-operated, amusement gaming apparatus adapted 
for use with an external display screen or monitor. 

  Klasse 35   Updating and maintenance of data in computer 
databases, business efficiency expert services, 
providing business information, provision of commercial 
and business contacts information, commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop], marketing and marketing studies, 
business organization consultancy, commercial or 
industrial management assistance, business 
management and organization consultancy, business 
investigations, sales promotion [for others], compilation 
of information into computer databases and 
systemization of information into computer databases, 
 providing business information via a web site, 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services, marketing research and 
opinion polling, advertising, design and dissemination 
of advertising material, dissemination of advertising 
matter, direct mail advertising and updating of 
advertising material, public relations, compilation of 
statistics and analysis of market research data and 
statistics, publishing of publicity texts. 

  Klasse 38   Communications by computer terminals, providing 
internet chatrooms, providing access to databases, 
message sending. 

  Klasse 41   Arranging and conducting of workshops, educational 
services, teaching, coaching, training, providing 
education information, providing on-line electronic 
publications [not downloadable], arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars and 
symposiums, organization of competitions [education or 
entertainment], game services provided online [from a 
computer network], layout services, other than for 
advertising purposes. 

  Klasse 42   Cloud computing, monitoring of computer systems by 
remote access, electronic data storage, surveying, 
computer software design, development of computer 
software, updating of computer software, maintenance 

of computer software and computer software analysis, 
computer programming, computer software 
consultancy, information technology [IT] consulting 
services, consultancy in the design and development of 
computer hardware and software, rental of computer 
software, conversion of data and computer programs 
(except physical conversion), software as a service 
(SaaS), creating and maintaining web sites for others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316216 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201612602 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Viktoria Gollhofer, Schlossplatz 1, DE-83410 LAUFEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Sound recording carriers, compact discs [audio-

video], compact discs [read-only memory], 
downloadable music tiles, sound recording discs. 

  Klasse 16   Books, transfers [decalcomanias], albums, stickers 
[stationery], pads [stationery], bookends, comic books, 
flags of paper, greeting cards, cards, bookmarkers, 
notebooks, paper, stationery, posters, postcards, 
sketch pads. 

  Klasse 28   Toys, rattles [playthings], board games, parlor games, 
playing cards, puzzles, games. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316231 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201612603 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.14, EM, 015002371 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 E. M. Group Holding AG, Hettlinger Strasse 9, DE-
86637 WERTINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Bed casters of metal; fittings of metal for beds; bed 

springs of metal; fittings of metal for furniture. 
  Klasse 20   Furniture and site furnishings; storage modules 

[furniture]; bed fittings, not of metal; beds; adjustable 
beds; bed frames; bed frames of metal; bed casters, 
not of metal; bedding, except linen; cushions; pillows; 
bolsters; bolsters; bedding made out of feather [except 
linen]; bed bases; mattresses; furniture fittings, not of 
metal; hydrostatic [water] beds, not for medical 
purposes; bed heads; stools; frames for bed canopies; 
parts and accessories for all the aforesaid goods, 
included in this class. 

  Klasse 24   Fabrics; textile goods, and substitutes for textile 
goods; bed covers; bed linen; bed linen; bed sheets; 
duvet covers; duvet covers; bed throws; pads in the 
form of bed covers; cushion covers; eiderdowns [down 
coverlets]; ticks [mattress covers]; shams; pillowcases; 
mattress covers; upholstery fabrics; quilts; bed sheets; 
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bed canopies. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316302 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201612611 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.14, IE, 2016/00553 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Word mark. 
(730) Innehaver: 

 GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business and 
Technology Park, IE- CARRIGTOHILL, CO. CORK, 
Irland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316303 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201612612 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.14, IE, 2016/00554 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Word mark. 
(730) Innehaver: 

 GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business and 
Technology Park, IE- CARRIGTOHILL, CO. CORK, 
Irland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316304 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201612613 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.14, IE, 2016/00555 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark is a word mark. 
(730) Innehaver: 

 GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business and 
Technology Park, IE- CARRIGTOHILL, CO. CORK, 
Irland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316305 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201612614 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.14, IE, 2016/00547 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark is a word mark. 
(730) Innehaver: 

 GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business and 
Technology Park, IE- CARRIGTOHILL, CO. CORK, 
Irland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316306 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201612615 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.14, IE, 2016/00550 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark is a word mark. 
(730) Innehaver: 

 GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business and 
Technology Park, IE- CARRIGTOHILL, CO. CORK, 
Irland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316307 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201612616 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.14, IE, 2016/00551 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark is a word mark. 
(730) Innehaver: 

 GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business and 
Technology Park, IE- CARRIGTOHILL, CO. CORK, 
Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316308 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201612617 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.14, IE, 2016/00549 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The mark is a word mark. 
(730) Innehaver: 

 GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business and 
Technology Park, IE- CARRIGTOHILL, CO. CORK, 
Irland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316316 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201612619 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boryung Pharmaceutical Co., Ltd., 136, 
Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, KR- SEOUL, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals; drugs for medical purposes; 

pharmaceutical preparations; cardiovascular 
pharmaceutical preparations; antihypertensives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperlipidemia; pharmaceutical preparations for 
treating diabetes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316359 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201612623 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pokarna Engineered Stone Limited, 105, Surya 

Towers, Sardar Patel Road Secunderabad, IN-500 003 
TELANGANA, India 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Building materials, natural and artificial stone, 

granites, cement materials, lime, mortar, plaster and 

gravel, pipes of earthenware or cement, road making, 
asphalt, pitch and bitumen, portable non-metal 
buildings, stone monuments, chimney pots not of 
metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316392 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201612630 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.08.26, AT, AM 

1617/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Black letters. 
(730) Innehaver: 

 Biomin Holding GmbH, Erber Campus 1, AT-3131 
GETZERSDORF BEI TRAISMAUER, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Veterinary preparations; animal feed supplements and 

nutritionally fortified water, for veterinary purposes; 
enzymes and enzyme preparations for veterinary 
purposes; amino acids for veterinary purposes, protein 
supplements for animals. 

  Klasse 31   Animal feed and animal foodstuffs; formula animal 
feed; animal feed preparations; beverages for animals; 
yeast for animal consumption; foodstuffs for marine 
animals; foodstuffs for fish; additives for animal 
foodstuffs containing enzymes, not for veterinary 
purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1316395 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201612631 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.14, US, 86788169 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a stylized abstract linear starburst 

shape in various shades of green. 
(730) Innehaver: 

 Starcom MediaVest Group, Inc., 35 W. Wacker Drive, 
US-IL60601 CHICAGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising agency services; planning and purchasing 

media time for advertisements of others and promoting 
events of others; providing advertising consulting 
services in the field of facilitating the planning, buying 
and selling of media and the development of 
advertising content; marketing research and analysis 
services; preparing and placing advertisements for 
others; marketing, advertising, content development 
and brand consulting in the field of brand 
communication strategy services; marketing and 
advertising consulting services for others, namely, 
media planning services and media buying services 
and the development of marketing and advertising 
content; branding services, namely, analysis and 
consulting on brands for businesses; advertising 
consultation, namely, providing analysis, attribution 
information, reporting and optimization 
recommendations for online advertising content; 
content marketing services; creation of advertising 
content; curation of advertising content. 

  Klasse 41   Special event planning; providing information relating 
to sports and sporting events; providing information 
relating to the organizing of educational, cultural, 
sporting, or entertainment exhibitions; entertainment 
and event production services, namely, arranging, 
coordinating and conducting sporting events in the 
nature of athletic competitions, an array of sporting 
events, sports and athletic competitions, and 
community sporting events, cultural exhibitions, 
entertainment performances in the nature of live or pre-
recorded dance, music, theater, comedy, musical band, 
and rock group performances, showing movies, shows, 
plays or musical performances; production of television 
programs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316396 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201612632 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.10, EM, 015202062 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arctia Icebreaking Oy, Laivastokatu 9, FI-00160 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Toiletries; perfumery and fragrances; oral hygiene 

preparations; body cleaning and beauty care 
preparations; cleaning and fragrancing preparations; 
shower gels; bath soap; bath foam. 

  Klasse 9   Animated cartoons; audio recordings; audio visual 
recordings; digital music downloadable provided from a 
computer database or the internet; electronic 
publications, downloadable; electronic publications, 
downloadable; cinematographic films; pre-recorded 
audio tapes; holographic images; recorded discs 
bearing images; downloadable graphics for mobile 
phones; downloadable publications; downloadable 
musical sound recordings; downloadable music files; 
musical video recordings; talking books; records [sound 
recordings]; audio recordings; recorded discs bearing 
sound; musical sound recordings; musical recordings in 
the form of discs; printed publications in machine-
readable form; printed publications in optically recorded 
form; printed publications in electronically readable 
format; podcasts; computer documentation in electronic 
form; electronic publications recorded on computer 
media; video recordings; recorded data files; games 
software; software; databases (electronic); computer 
games programmes downloaded via the internet 
[software]; downloadable electronic game programs; 
downloadable computer game programs; downloadable 
video game programs; software programs for video 
games; programmed video games contained on 
cartridges [software]; recorded computer game 
programs; computer games; video game programs; 
computer programmes stored in digital form; computer 
software downloaded from the internet; data recorded 
electronically; magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs, dvds and other digital recording media; 
sun glasses; cases for spectacles and sunglasses; 
reflecting discs for wear; bags, cases and sleeves for 
storing and carrying telephones, computers, mp3 
players, cd-players, dvd players, headphones, 
cameras; games software; cds and dvds; computer 
programs and computer game programs; mouse mats; 
memory sticks; covers for mobile phones, portable 
computers and tablets. 

  Klasse 12   Icebreakers; seacraft; vessels. 
  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter; photographs; 

stationery; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials; cardboard boxes; paper bags; 
envelopes; scrapbooks, photographic albums; books, 
notebooks, story books, activity books, comic strips, 
colouring books, children's activity books; comic 
magazines; teaching materials [except apparatus]; 
cards; calendars; paper wipes; tissues of paper; table 
napkins of paper; paper table linens; mats [coasters] of 
card or cardboard; pens; penholders; rulers; desk pads; 
drawing materials and instruments; writing instruments 
and materials; pencil cases and boxes; rubber erasers; 
pads [stationery], books; postcards; posters; occasion 
cards; bookends; bookmarkers; stamps; flags of paper; 
signboards of paper or cardboard; gift packaging, gift 
wraps and gift wrap paper; stickers [stationery]; 
decorations and ornaments made of paper or card; 
periodicals; printed publications; periodicals; pastel 
crayons; colour pencil sets; document portfolios; folders 
[stationery]; toilet paper and kitchen roll. 

  Klasse 18   Trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
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casual bags, wallets, bags, rucksacks and other 
carriers; belt bags and hip bags; cosmetic purses; 
shopping bags; satchels; luggage tags; straps for 
luggage and bags; shoulder belts; collars, leads and 
harnesses for pets. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); mugs; 
bottles and vacuum bottles; statues of china or glass; 
disposable containers; trays; plates, bowls; beverage 
glassware; candlesticks; storage jars; piggy banks; 
works of art made of glass; toothbrushes and 
toothbrush holders; cosmetic and toilet utensils and 
bathroom articles; coupes and vases; bottle openers; 
dishcloths. 

  Klasse 24   Fabric and textile goods; bed clothes; table cloths; 
blankets, pillowcases; duvet covers; curtains; 
handkerchiefs of textile; towels; bed sheets, bed 
covers; shower curtains; cushion covers; cushion 
covers of fabric; textile napkins; place mats; fabrics; tea 
towels; throws. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; belts [clothing]; ties; 
scarves and bandanas; socks and tights; knitted caps, 
headgear, caps with visors; gloves, mittens; 
outerclothing; coats; overalls; boots; slippers; sport 
shoes; sandals; blouses, shirts, pants, skirts, shorts, 
jackets; pyjamas; clothing for children; baby grows; 
underwear, pants, brassieres; bath robes, dressing 
gowns; aprons [clothing]; masquerade costumes; 
swimming costumes; fancy dress costumes. 

  Klasse 28   Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; toys, stuffed toys, water toys, wooden 
toys, toys made of plastics; children's multiple activity 
toys; bags specially adapted for sports equipment; 
board games; electronic games; hand-held units for 
playing electronic games; video game apparatus; 
fishing equipment; balloons; jigsaw puzzles; dolls; 
assemble toys; fairground and playground apparatus; 
mechanical and electronic games; playing cards; 
confetti; paper party hats; Halloween masks; 
masquerade masks; paper streamers [party novelties]; 
nine man's morris sets; toy action figurines; practical 
jokes; games (apparatus for -); inflatable swimming 
pools for recreational use [toys]; electric action toys; 
skis, skates, ski boards; flippers for swimming or 
swimming floats; video game apparatus; bags, cases 
and sleeves for storing and carrying apparatus for 
games. 

  Klasse 39   Ice breaking; harboring services. 
  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 

sporting and cultural activities; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publishing of 
stories; publication of printed matter; publishing of 
electronic publications; providing elec-tronic 
publications; production and providing cinematographic 
films, animations, animated cartoons and of television 
programs; organizing parties and events; publication 
and publishing activities; production of music; 
production of plays; provision of on-line computer 
games; amusement and theme park services; fan club 
services in the nature of entertainment; provision of on-
line entertainment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316400 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201612633 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.09, EM, 14777189 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH, 

Am Eichberg Flauer 1, DE-07338 LEUTENBERG / OT 
MUNSCHWITZ, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals, namely brake fluid, fire-extinguishing 

compositions, antifreeze, catalysers, motor fuel 
additives, engine coolants, coolants for vehicle 
engines, mastic for tyres, detergent additives to petrol, 
additives to motor fuel. 

  Klasse 3   Preparations for laundry use, for cleaning, polishing, 
scouring and with abrasive action. 

  Klasse 4   Additives to motor fuel, included in this class; motor 
oils, lubricating oil. 

  Klasse 6   Ironmongery, small items of metal hardware; goods of 
metal, namely towing cables and ropes, petrol cans, 
wire rope, locks for bicycles, locks for vehicles, cable 
clips, transport containers of metal, locks of metal, oil 
canisters (empty), webbed belts for handling loads, 
snow chains, door tread plates, door cladding. 

  Klasse 8   Hand tools (hand operated). 
  Klasse 9   Accessories for vehicles, namely electric 

accumulators, starter cables for motors, electric 
connectors, aerials, blinkers (signalling lights), 
revolution counters, devices for automatic piloting, 
radios, voltage regulators, thermostats, vehicle 
breakdown warning triangles, fire extinguishers, cable 
clips, loudspeakers, cabinets for loudspeakers, on-
board computers and navigation devices, electrical 
fuses. 

  Klasse 11   Accessories for vehicles, namely lighting apparatus, 
anti-dazzle devices, lamps for directional signals, 
vehicle reflectors, headlights, sockets for electric lights, 
filters for vehicles, bulbs, safety lamps, heating 
installations, apparatus for refrigerating, filters for 
apparatus for refrigerating. 

  Klasse 12   Self-propelled vehicles, trailers for vehicles; 
accessories for vehicles, namely axle journals, 
transmission shafts included in this class, anti-dazzle 
devices, brake segments, brake linings, brakes, brake 
shoes, anti-theft devices, anti-theft alarms, direction 
indicators, covers, luggage carriers, horns, reversing 
alarms, shock absorbers, bumpers, suspension 
springs, running boards, wheel rims, seat covers, snow 
chains, non-skid devices for vehicle tyres, chains for 
vehicles, child seats, hoods for vehicle engines, air 
pumps, hub caps, tyres, rearview mirrors, flexible 
pipes, mudguards, safety belts, ski carriers, bicycle 
stands, shock absorbing springs, shock absorbing 
buffers. 

  Klasse 17   Chemical compositions for repairing leaks, pipes 
made of rubber for motor vehicles, cylinder jointings. 

  Klasse 20   Non-metal cable clamps. 
  Klasse 21   Containers and equipment, namely cool bags, 

portable coolboxes, non-electric, cleaning rags, 
cleaning instruments, hand-operated, cleaning rags. 

  Klasse 22   Car towing ropes, vehicle covers (not fitted), 
tarpaulins in general. 

  Klasse 27   Mats. 
  Klasse 35   Compiling for the benefit of others, of a variety of 

goods in supply catalogues of all types, enabling 
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customers to conveniently view and purchase those 
goods, namely parts, accessories and maintenance 
products for motor vehicles, namely brake fluid, fire-
extinguishing compositions, antifreeze, catalysers, 
motor fuel additives, engine coolants, coolants for 
vehicle engines, mastic for tyres, detergent additives to 
petrol, additives to motor fuel, lacquers and 
preservatives against rust, washing preparations, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, engine oils, lubricating oils, vehicle 
immobilisers, starters for motors, parts for motors, 
transmission shafts, sealing joints, filters, glow plugs, 
spark plugs, fuel savers, radiators, injection nozzles, 
driving belts, fans, magnetos, noise dampers, igniters, 
cylinder heads, airpumps, electric, polishing machines 
and equipment, torque converters, silencers, electric 
accumulators, starter cables for motors, couplings, 
electric, antennae, indicators for signalling lights, 
revolution counters, automatic control devices, radios, 
voltage regulators, thermostats, warning triangles, fire 
extinguishers, cable clips, loudspeakers, loudspeaker 
boxes, onboard computers and navigation apparatus, 
electric fuses, illuminating apparatus, anti-dazzle 
devices, direction indicators, lamps for direction 
indicators, vehicle reflectors, headlamps, sockets for 
electric lights, filters for vehicles, light bulbs, safety 
lamps, heating installations, refrigerating apparatus, 
filters for refrigerating apparatus, trailers for vehicles, 
axle journals, towing brackets and trailer couplings, 
connectors, brake shoes, brake linings, brakes, brake 
pads, anti-theft devices, theft alarms, shaped covers, 
roof racks, horns, reversing alarms, shock absorbers, 
bumpers, suspension springs, steps, wheel rims, seat 
covers, snow chains, non-skid devices for vehicles 
tyres, tracks for vehicles, child seats, engine hoods, 
hub caps, tyres, rear-view mirrors, tubing, mudguards, 
safety belts, ski racks, bike racks, roof rack boxes, 
shock absorbing springs, rubber buffers, cylinder 
gaskets, cable clips, cool bags, non-electric portable 
cool boxes, cloths, manually operated cleaning 
devices, cleaning cloths, car towing ropes, vehicle 
covers (not fitted), foot mats; sales, retailing and 
wholesaling of the following goods: brake fluid, fire-
extinguishing compositions, antifreeze, catalysers, 
motor fuel additives, engine coolants, coolants for 
vehicle engines, mastic for tyres, detergent additives to 
petrol, additives to motor fuel, lacquers and 
preservatives against rust, washing preparations, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, engine oils, lubricating oils, vehicle 
immobilisers, starters for motors, parts for motors, 
transmission shafts, sealing joints, filters, glow plugs, 
spark plugs, fuel savers, radiators, injection nozzles, 
driving belts, fans, magnetos, noise dampers, igniters, 
cylinder heads, airpumps, electric, polishing machines 
and equipment, torque converters, silencers, electric 
accumulators, starter cables for motors, couplings, 
electric, antennae, indicators for signalling lights, 
revolution counters, automatic control devices, radios, 
voltage regulators, thermostats, warning triangles, fire 
extinguishers, cable clips, loudspeakers, loudspeaker 
boxes, onboard computers and navigation apparatus, 
electric fuses, illuminating apparatus, anti-dazzle 
devices, direction indicators, lamps for direction 
indicators, vehicle reflectors, headlamps, sockets for 
electric lights, filters for vehicles, light bulbs, safety 
lamps, heating installations, refrigerating apparatus, 
filters for refrigerating apparatus, trailers for vehicles, 
axle journals, towing brackets and trailer couplings, 
connectors, brake shoes, brake linings, brakes, brake 
pads, anti-theft devices, theft alarms, shaped covers, 
roof racks, horns, reversing alarms, shock absorbers, 
bumpers, suspension springs, steps, wheel rims, seat 
covers, snow chains, non-skid devices for vehicles 
tyres, tracks for vehicles, child seats, engine hoods, 
hub caps, tyres, rear-view mirrors, tubing, mudguards, 
safety belts, ski racks, bike racks, roof rack boxes, 
shock absorbing springs, rubber buffers, cylinder 
gaskets, cable clips, cool bags, non-electric portable 

cool boxes, cloths, manually operated cleaning 
devices, cleaning cloths, car towing ropes, vehicle 
covers (not fitted), foot mats. 

  Klasse 39   Transport, packaging and storage of goods, rental of 
roof racks, delivery of goods, delivery of parcels, all in 
connection with vehicles and vehicle accessories. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316410 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201612634 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.11.25, EM, 014839294 
(540) Gjengivelse av merket: 

2BH 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 B Medical Systems S.à r.l., 17, op der Hei, LU-9809 
HOSINGEN, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Information technology apparatus and instruments for 

conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating, monitoring, measuring, signaling and 
controlling temperatures and information for the storage 
and transport of sensitive medical, pharmaceutical and 
laboratory items such as vaccines, blood and blood 
components, temperature-sensitive pharmaceuticals, 
tissues, biological samples, DNAs, cells, organs and 
food and beverages; electrical sensors; optical and 
electro-optical sensors; sensors for the determination of 
temperatures, positions and distances; battery charging 
equipment; computer software; application software; 
biological safety cabinets; radio-frequency identification 
(RFID) tags, readers and systems; apparatus and 
instruments for tele- and radio-communication systems 
and data processing; converters and inverters for 
electrical energy; centrifuges for laboratory use. 

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments; active and 
passive transport boxes for medical purposes; 
incubators for temperature sensitive medical, 
pharmaceutical and laboratory items such as vaccines, 
blood and blood components, temperature-sensitive 
pharmaceuticals, tissues, biological samples, DNAs, 
cells, organs and for temperature sensitive goods 
including food and beverages; safety cabinets; platelet 
agitators. 

  Klasse 11   Apparatus for heating, ventilating and air conditioning 
and purification equipment; cool boxes (electric-); 
portable active and passive cold boxes (electric-); 
electric refrigerators; freezers (electric-); lamps; fans; 
ice machines and apparatus; refrigerators, freezers and 
ultralow freezers; refrigerators, freezers and ultralow 
freezers for medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1316431 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201612638 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.19, SI, Z-201571216 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EMRAX d.o.o., Pod hribom 4, SI-1235 RADOMLJE, 
Slovenia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machine tools; engines (except for land vehicles); 

clutches and drive units (except for land vehicles); 
robots for machines; electric motors; geared electric 
motors; brushless electric motors; synchronous electric 
motors; asynchronous electric motors; alternating 
current electric motors; direct current electric motors; 
electric motors and their parts (except for land 
vehicles); electric motors and their parts for apparatus 
for locomotion by air or water; electric motors for power 
plants (including wind and hydro power plants); 
electronic starters for engines; generators; electrical 
power generators; alternating current motors; 
alternating current generators; electric motor drives; 
propulsion mechanisms other than for land vehicles; 
electrical drives for machines; power transmissions and 
gearing for machines (not for land vehicles); propeller 
shafts; high-voltage generators; alternators; electric 
alternators; hoists; turbines; fans for motors and 
engines; gear boxes other than for land vehicles; gear 
units for machines; propellers for machines; electric 
motors and their parts for apparatus for locomotion by 
air or water. 

  Klasse 9   Scientific, measuring, signalling, monitoring apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; calculators, data 
processing equipment and computers; computer 
software; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; electric apparatus and installations 
for the remote control of industrial operations; devices 
for automatic steering of vehicles; regulating apparatus, 
electric; electric accumulators; electrical controllers; 
electric and electronic components; remote control 
apparatus; mounting cradles (electrical); electronic 
control systems for machines, adapters, batteries. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; gliders; electrically powered gliders; electrically 
powered watercraft; electric vehicles; electric motors for 
vehicles; motors for vehicles; rudders; gear units for 
land vehicles; engines and drive mechanisms for land 
vehicles; propellers for airplanes, vehicles and water 
vehicles; screw propellers; handling carts; trolleys 
(mobile carts) or carts used for assembling of gliders; 
remote control vehicles, other than toys. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; design and development of 
electric motors, generators, driving devices and 
mechanisms, electric components, regulators, 
controllers, control devices; engineering services and 
research in the field of mechanical engineering, electric 
motors, generators, driving devices and mechanisms, 
electric components, regulators, controllers, control 
devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316466 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201612640 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark is composed of Latin characters of 

"COVPRESS" and Chinese characters of "KAO PU 
LAI" and a device of irregular geometry, while the 
whole word has no meaning. 

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

 KAO PU LAI. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 KAO PU LAI. 
(730) Innehaver: 

 Shandong Covpress Machinery Technology Co., Ltd., 
North of Nanyi Road, West of Guihua Si Road, 
Economic and Technological Development Zone of 
Dongying City, CN- DONGYING CITY, SHANDONG 
PROVINCE, Kina 

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

boxes for land vehicles; cars; automobile chassis; 
automobile bodies; automobile wheel; hand cars; repair 
outfits for inner tubes; vehicle wheel tires [tyres]; 
upholstery for vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1316472 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201612641 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.12, US, 87035208 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the phrases "brain builders" and 

"designed for the growing brain" below a brain 
surrounded by an outline of a partial polygonal shape. 

(730) Innehaver: 
 People Co., Ltd., 2-15-5, Higashinihonbashi, Chuo-ku, 

JP-103-0004 TOKYO, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 28   Infant toys; infant development toys; baby rattles; 
baby rattles incorporating teething rings; stuffed toys. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316508 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201612642 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 KE & Device. 

(730) Innehaver: 
 Anshan Falan Packing Materials Co.,Ltd., No.566, 

Tonghai Rd, Qianshan Dist, CN- ANSHAN CITY, 
LIAONING PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Wrapping or binding bands of metal; ingots of 

common metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316521 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201612644 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 This trademark consists of the design of six paws and 

the word "pawise" in stylized lettering under the design.
(730) Innehaver: 

 NINGBO SINCERE HOLDING GROUP CO., LTD., No. 
8, Chunhui Road, Yinzhou District, CN- NINGBO CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather leads; bits for animals [harness]; collars for 

animals; clothing for pets; harness for animals. 
  Klasse 20   Nesting boxes for household pets; kennels for 

household pets; dog kennels; scratching posts for cats; 
pet cushions. 

  Klasse 28   Toys for domestic pets; plush toys; dolls' rooms. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1316525 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201612645 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Consist of English letters and design. 

(730) Innehaver: 
 De Rucci Bedding Co., Ltd., Shuanggang Shanghuan 

Industrial Zone, Houjie Town, CN-523948 DONGGUAN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Mattress; beds; massage tables; furniture; sofas; cots; 

bed bases; cases of wood or plastic; ladders, not of 
metal; bamboo curtains; works of art of wood, wax, 
plaster or plastic; beds for household pets; furniture 
fittings, not of metal; pillows; cushions; sleeping bags 
for camping; indoor window blinds; mirrors; display 
boards; decorations of plastic for foodstuffs; 
identification bracelets, not of metal; coffins. 

  Klasse 24   Bedspread; bed linen; bed coverings; bed blankets; 
quilts; cloth; upholstery fabrics; non-woven fabrics; wall 
hangings of textile; felt; towels of textile; textile material; 
covers [loose] for furniture; curtains of textile or plastic; 
fitted toilet lid covers of fabric; flags [not of paper]; 
shrouds. 

  Klasse 35   Advertising; publicity; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; import-export agencies; 
sales promotion [for others]; marketing, personnel 
management consulting; relocation services for 
businesses; compilation of information into computer 
databases; book-keeping; sponsorship search. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.31 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1316537 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201612647 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark is composed of the device of several lines 

and curves; there are four Chinese characters of 
"SHENG LI XIN DA" and Latin characters "S", "H", "E", 
"N", "G", "L", "I", "X", "I", "N", "D" and "A" under the 
device, while the whole word has no meaning. 

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

 SHENG LI XIN DA 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 SHENG LI XIN DA 
(730) Innehaver: 

 SHENGLI XINDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., 
No. 59, Beiyi Road, Dongying District, CN-257000 
DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 40   Blacksmithing; metal treating; fabric waterproofing; 

dressmaking; waste treatment [transformation]. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1316543 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201612649 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark is composed of the device of several lines 

and curves. There are four Chinese characters of 
"SHENG LI XIN DA" and Latin characters "S", "H", "E", 
"N", "G", "L", "I", "X", "I", "N", "D" and "A" under the 
device. While the whole word has no meaning. 

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

 SHENG LI XIN DA 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 SHENG LI XIN DA 
(730) Innehaver: 

 SHENGLI XINDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., 
No. 59, Beiyi Road, Dongying District, CN-257000 
DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Containers, not of metal, for liquid fuel; containers, not 

of metal [storage, transport]; floating containers, not of 
metal; packaging containers of plastic; reservoirs, not 
of metal nor of masonry; tanks, not of metal nor of 
masonry; troughs, not of metal, for mixing mortar; bins, 
not of metal; baskets, not of metal; fiberglass 
containers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1324597 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201615268 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.11, EM, 015102668 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Saxlund International Holding AB, Box 15085, SE-

10465 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Combustion machines; machines for energy 
production; parts and fittings for the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Heating, steam generating and cooking installations; 
fuel burners; combustion installations for fuels; 
combustion installations for solid fuels; components 
and fittings for the aforesaid goods. 

  Klasse 37   Installation, repair, maintenance and servicing of 
combustion machines, machines for energy production, 

apparatus for heating, steam generating and cooking, 
fuel burners and combustion installations for fuels; 
building and construction of plants for combustion, 
energy production, heating, steam generating and 
boiling. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1324726 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201615287 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.01, EM, 015603608 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Keolis, 20-22 rue Le Peletier, FR-75009 PARIS, 

Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Transport;  transport of people;  transport of persons 
on-demand, transport of persons with reduced mobility; 
information relating to transport of persons; information 
relating to compliance with public transport regulations; 
reservations for the transport of persons; organization 
of transport of persons and transportation networks for 
persons;  provision of public transport routes 
(information on public transport);  information on public 
transport, namely route planning for public transport 
(navigation); assistance in route planning (information 
on public transport);  booking of tickets for public 
transport; parking services, parking space rental, 
operation and management of parking spaces and lots; 
organization consulting in the fields of transport, travel, 
car parking; booking of parking spaces by telephone 
and via the Internet; information services relating to car 
parks and traffic; on-demand provision of vehicles (car-
sharing);  rental of vehicles, especially bicycles;  
organization services for a vehicle, and especially 
bicycle, rental network;  rental of parking spaces for 
bicycles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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(111) Int.reg.nr: 1325171 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201615362 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.12.22 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.01, SI, Z-201571145 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PALOMA d.d., Sladki Vrh 1, SI-2214 SLADKI VRH, 

Slovenia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Sanitary preparations for medical purposes; plasters, 
materials for dressings; wadding for medical purposes; 
sanitary towels; sanitary pads; pantyliners; 
incontinence pads; sanitary pants; diapers; paper 
diapers; nappies for babies; incontinence diapers; adult 
diapers; disposable baby diapers of paper and 
cellulose; disposable baby pants of paper and 
cellulose. 

  Klasse 16   Paper; cardboard; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); paper handkerchiefs; wet 
paper handkerchiefs; toilet paper handkerchiefs; paper 
handkerchiefs for cosmetic use; tissues of paper for 
removing make-up; paper towels; facial tissues of 
paper; paper towels for cosmetic use; toilet paper; wet 
toilet paper; hygienic paper; paper toilet seat covers; 
bibs of paper; table napkins of paper; wet paper 
napkins; tablecloths of paper; table linen of paper; 
place mats of paper; wrapping paper; paper book 
covers; paper bags; gift bags; paper gift bags; gift 
cartons; cardboard gift boxes; paper bows; drawer 
liners of paper, perfumed or not; plastic film for 
wrapping; plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; plastic cling film, extensible, for 
palletization; packaging materials of plastic for 
sandwiches; plastic sandwich bags; paper sandwich 
bags; coasters of paper; tablemats of paper; mats of 
paper for beer glasses; cardboard articles; place mats 
of paper; airtight packaging of paper; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; garbage 
bags of paper or of plastics; paper party decorations; 
paper coffee filters; parchment paper; paper crafts 
materials; paper egg cartons; covers of paper for flower 
pots. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; paper 
plates; paper cups; paper mugs; trays for domestic 
purposes, of paper; plastic plates, cups and mugs; 
plastic trays for household purposes; coasters, not of 
paper and other than table linen; dispensers for 
serviettes; paper towel dispensers; dispensers for toilet 
paper; soap dispensers; baking moulds of paper. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2017.01.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2017.02.06 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 290874 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.25 

(210) Søknadsnr.: 201700936 
(220) Inndato: 2017.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MARIUS HOEL, Dovrevegen 476, 7340 OPPDAL, Norge
  

 
 

(111) Reg.nr.: 290879 
(151) Reg.dato.: 2017.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.25 

(210) Søknadsnr.: 201700933 
(220) Inndato: 2017.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SKOGSVERKET AS, Postboks 25, 6430 BUD, Norge 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 289162 
(210) Søknadsnr.: 201606640 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2016.10.17 

(540) 

(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 
 Innsiger: 
 WESMANS AS, Værftsgata 1 C, 1511, MOSS, NO  

WESMANS MARINE AS, Værftsgata 1 C, 1511, 
MOSS, NO  

 Innsigers fullmektig: 
 ADVOKATHUSET Liljedahl DA v/ Advokat Thomas 

Andrews, Helgerødgaten 57, 1515, MOSS, NO
 Innsigelse innkommet: 
 2016.12.05 
 Avgjørelse: 
 Innehaveren har begjært merket slettet. Grunnlaget for 

innsigelsen er dermed bortfalt, og innsigelsessaken er 
hevet. 

  

 
(111) Reg.nr.: 289163 
(210) Søknadsnr.: 201607205 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2016.10.17 

(540) 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. 
 Tidligere innehaver: 
 WESMANS SHIP SERVICES AS 
(730) Ny innehaver: 
 Westmans AS, Værftsgata 1C, 1511 MOSS 
 Innsiger: 
 WESMANS AS, Værftsgata 1 C, 1511, MOSS, NO  

WESMANS MARINE AS, Værftsgata 1 C, 1511, 
MOSS, NO 

 Innsigers fullmektig: 
 ADVOKATHUSET Liljedahl DA v/ Advokat Thomas 

Andrews, Helgerødgaten 57, 1515, MOSS, NO
 Innsigelse innkommet: 
 2016.12.05 
 Avgjørelse: 
 Innehaveren har ved melding om overdragelse av 21. 

desember 2016 overdratt merket til innsigeren. 
Grunnlaget for innsigelsen er dermed bortfalt, og 
innsigelsessaken er hevet. 

  

 

(111) Reg.nr.: 289164 
(210) Søknadsnr.: 201607935 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2016.10.17 

(540) 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. 
 Tidligere innehaver: 
 WESMANS SHIP SERVICES AS 
(730) Ny innehaver: 
 Westmans AS, Værftsgata 1C, 1511 MOSS 
 Innsiger: 
 WESMANS AS, Værftsgata 1 C, 1511, MOSS, NO  

WESMANS MARINE AS, Værftsgata 1 C, 1511, 
MOSS, NO 

 Innsigers fullmektig: 
 ADVOKATHUSET Liljedahl DA v/ Advokat Thomas 

Andrews, Helgerødgaten 57, 1515, MOSS, NO
 Innsigelse innkommet: 
 2016.12.05
 Avgjørelse: 
 Innehaveren har ved melding om overdragelse av 21. 

desember 2016 overdratt merket til innsigeren. 
Grunnlaget for innsigelsen er dermed bortfalt, og 
innsigelsessaken er hevet. 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201408901 
(540) Gjengivelse av merket 
  PROJECT TANGO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  9 Dataprogramvare for romlig gjenkjennelse og sporing, 

kartlegging og måling av bevegelse, nettbrett, GPS 
navigasjonsenheter; datamaskinvare.  
42 Tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for romlig gjenkjennelse og sporing, 
kartlegging og måling av fysisk bevegelse; tilby online 
ressurser for programvareutviklere, nemlig tilby en 
nettside med ressurser i form av ikke-nedlastbar 
programvare for romlig gjenkjennelse og sporing, 
kartlegging og måling av fysisk bevegelse.

(731) Søker: 
 Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043, 

MOUNTAIN VIEW, US
(750) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks 7086 St 

Olavs plass, 0130, OSLO, NO 
 Søknad inngitt: 
 2014.08.06 
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2016.10.11):
 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2016.12.12 
 Klagenemndas avgjørelse av 2017.01.27:
 1. Patentstyrets avgjørelse om å avslå registrering av 

varemerket PROJECT TANGO oppheves. Varemerket 
blir å registrere uhindret av de motholdte merkene for 
den begrensede varefortegnelsen slik denne ble 
innsendt 26. februar 2016. 
2. Klagesaken heves.

  
 
 

(210) Søknadsnr.: 201504022 
(540) Gjengivelse av merket 
  T-ROC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  12 Automobiles and their parts; motors and engines for 

automobiles; propulsion mechanisms for automobiles; 
automobile chassis; automobile bodies; couplings for 
automobiles; suspension shock absorbers for 
automobiles; shock absorbing springs for automobiles; 
pneumatic tires; tires for automobile wheels; rims for 
automobile wheels; tires, solid, for automobile wheels; 
automobile wheels; hubs for automobile wheels; inner 
tubes for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes, 
spikes for tires, anti-skid chains for automobiles; non-
skid devices for automobile tires; automobile seats; 
rearview mirrors; headrests for automobile seats; anti-
theft alarms for automobiles, anti-theft devices for 
automobiles; cigar lighters for automobiles; motor cars; 
trailers and semi-trailers for automobiles, trailer hitches 
for automobiles; motorcycles, mopeds, bicycles; cable 
transport apparatus and installations; motorbuses; 
caravans; cycles, scooters [vehicles]; chairlifts, 
funiculars; wheelchairs.  
28 Games; toys; gymnastic and sporting articles 
included in this class; ornaments for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery; scale 
model kits [toys]; stuffed toy animals and other stuffed 
toys; automatic amusement machines [coin-operated 
machines], arcade video game machines; video game 
machines; scale model vehicles; toy vehicles; scooters 
(toys for children); scale model automobiles; toy 
automobiles; radio-controlled toy vehicles; balls for 
games; kaleidoscopes; board games; playing cards; 
playing balls; exercise bicycles; archery implements; 
appliances for gymnastics; plastic race tracks; gloves 

for games; floats for fishing; camouflage screens [sports 
articles].  
35 Retail and wholesale business management 
services concerning automobiles, motors and engines 
for land automobiles, automobile chassis, automobile 
bodies and tires for automobiles wheels; retail and 
wholesale business management services for mail-
order business concerning automobiles, motors and 
engines for land automobiles, automobile chassis, 
automobile bodies and tires for automobiles wheels; 
retail and wholesale business management services via 
Internet concerning automobiles, motors and engines 
for land automobiles, automobile chassis, automobile 
bodies and tires for automobiles wheels; retail and 
wholesale business management services via 
teleshopping concerning automobiles, motors and 
engines for land automobiles, automobile chassis, 
automobile bodies and tires for automobiles wheels; 
bringing together, but not transporting, a variety of 
automobiles, motors and engines for land automobiles, 
automobile chassis, automobile bodies and tires for 
automobiles wheels therefore for the benefit of others, 
thereby enabling customers to view and purchase the 
goods in a retail outlet; negotiation of contracts for the 
benefit of others about sale and purchase of 
automobiles, motors and engines for land automobiles, 
automobile chassis, automobile bodies and tires for 
automobiles wheels; business administration and 
organizational management of automobile fleets for 
others; consumer information and consultation about 
trade and business activities (consumer advice); 
administrative handling of orders (office work); 
negotiation of contracts for the benefit of others about 
sale and purchase of goods; consultancy and 
assistance in organization and management of retail 
and business companies; advertising; business 
management; business administration; office work; 
business management consultancy, radio and television 
advertising, organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes, collecting and arranging of 
relevant press articles; personnel management 
consultancy; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; radio advertising, television 
advertising; public relations; auctioneering; sales 
promotion for others; personnel recruitment; relocation 
services for businesses; administrative processing of 
purchase orders; auditing; sponsorship search.  
37 Reconstruction, repair, servicing and dismantling of 
automobiles; automobile repair in the course of 
automobile breakdown service; customized carrying out 
of alterations on body, chassis and motor of 
automobiles (tuning), included in this class; varnishing 
of automobiles; automobile polishing; anti-rust 
treatments for automobiles; automobile maintenance; 
automobile cleaning; retreading of tires; boiler and 
burner maintenance, cleaning and repair; repair 
information; construction information; installation of 
doors and windows; quarrying services; machinery 
installation, maintenance and repair; airplane 
maintenance and repair; shipbuilding; photographic 
apparatus repair; clock and watch repair; repair of 
security locks; rust proofing; furniture maintenance; 
leather care, cleaning and repair; disinfecting; burglar 
alarm installation and repair. 

(731) Søker: 
 Volkswagen Aktiengesellschaft , Berliner Ring 2, 38440, 

WOLFSBURG, DE
(750) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum, 0104, OSLO, 

NO
 Søknad inngitt: 
 2015.04.02
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2016.07.19):
 Merket nektes virkning i Norge for varene «vehicles for 

locomotion by land; motorized land vehicles; motor 
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cars; automobiles» i klasse 12. 
Merket gis virkning i Norge for varene «vehicles for 
locomotion by air, water or rail and their parts; motors 
and engines for land vehicles; propulsion mechanisms 
for land vehicles; vehicle chassis; vehicle bodies; 
couplings for land vehicles; suspension shock 
absorbers for vehicles; shock absorbing springs for 
vehicles; pneumatic tires; tires for vehicle wheels; rims 
for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle wheels; 
vehicles wheels; hubs for vehicle wheels; inner tubes 
for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes, 
spikes for tires, anti-skid chains for vehicles; non-skid 
devices for vehicle tires; vehicle seats; rearview mirrors; 
headrests for vehicle seats; anti-theft alarms for land 
vehicles, anti-theft devices for vehicles; cigar lighters for 
automobiles; trucks, trailers and semi-trailers for 
vehicles, trailer hitches for vehicles; omnibuses; 
motorcycles, mopeds, bicycles; cable transport 
apparatus and installations; carts, trolleys; air vehicles; 
boats, ships; locomotives; motorbuses; caravans; 
tractors; cycles, scooters [vehicles]; chairlifts, funiculars; 
wheelchairs» i klasse 12, og alle varene og tjenestene i 
klasse 28, 35 og 37. 

 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2016.09.19 
 Klagenemndas avgjørelse av 2017.01.27:
 1. Patentstyrets avgjørelse om å nekte norsk utpeking 

av internasjonal registrering nr. 1241386, ordmerket T-
ROC, oppheves.  
2. Varemerket gis virkning for de varer og tjenester som 
fremgår av Varemerkeregisteret.  
3. Klagesaken heves.
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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.: 288517 
(151) Reg.dato.: 2016.08.24 
(180) Reg. utløper: 2026.03.31 
(210) Søknadsnr.: 201604388 
(220) Inndato: 2016.03.31 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TECHNIUM AS, Richard Birkelands vei 2 B, 7034 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Sykkeldekk, overflater til sykkeldekk, og tilbehør til 

sykkeldekk. 
  Klasse 35   Salg av sykkeldekk, overflater til sykkeldekk og 

tilbehør via nettside. 
  Klasse 40   Produksjon av sykkeldekk, tilbehør og overflater til 

sykkel for tredjemann. 
  Klasse 42   Utvikling av sykkeldekk, overflater til sykkeldekk, og 

tilbehør. 
 
(450) Kunngj. reg. dato: 2016.08.29 
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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.: 0754531 
(210) Søknadsnr.: 200905323 
(151) Reg.dato: 2001.02.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.02.09 

(220) Inndato: 2009.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORDEX 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Nordex Energy GmbH, Langenhorner Chaussee 600, 

DE-22419 HAMBURG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Machines and related systems for regenerative power 
generation, especially wind power plants, wind power 
converters, windmills, towers, rotor blades and rotors 
for wind power plants. 

  Klasse 9   Electrical equipment, instruments and machines as 
well as plants assembled therefrom for power 
generation by means of wind, programs for the control 
of wind power plants; all the before mentioned goods 
not relating to personal security alarms, home and 
office security. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and technical service of 
wind power plants; all the before mentioned services 
not relating to personal security alarms, home and 
office security. 

  Klasse 42   Technical consulting of wind power plant 
owners/operators. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0913467 
(210) Søknadsnr.: 200702605 
(151) Reg.dato: 2007.01.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.01.03 

(220) Inndato: 2007.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TauRx Therapeutics Ltd, 25 Bukit Batok Crescent, The 

Elitist #06-13, SG-658066 SINGAPORE, Singapore 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pharmaceutical and medical preparations; chemical 
preparations for medical and pharmaceutical purposes.

  Klasse 10   Surgical and medical apparatus and instruments, 
apparatus for carrying out tests for medical purposes, 
scientific and medical apparatus for use in tests. 

  Klasse 35   Retail services connected with the sale of 
pharmaceutical and medical preparations, as well as 
chemical preparations for medical and pharmaceutical 
purposes; scientific, measuring and teaching apparatus 
and instruments; computer software; surgical and 
medical apparatus and instruments, apparatus for 

carrying out tests for medical purposes, scientific and 
medical apparatus for use in tests; printed matter, 
books, journals, magazines, leaflets, publications, 
printed tests; written reports. 

  Klasse 42   Medical, biological, biotechnological, genetic, 
laboratory and pharmaceutical research design and 
development services; research development and 
design of drugs and medicine, laboratory and medical 
laboratory research and development services; 
exploitation of scientific research and technology, 
preparation of reports; development of prognostic and 
diagnostic tools; consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid. 

  Klasse 44   Assessment surveys for health and medical purposes; 
consultancy and information services relating to all the 
aforesaid. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0948966 
(210) Søknadsnr.: 200801017 
(151) Reg.dato: 2007.06.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2017.06.05 

(220) Inndato: 2008.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

SKion 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Skion GmbH, Günther-Quandt-Haus, Seedammweg 

55, DE-61352 BAD HAMBURG, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 

  Klasse 9   Scientific apparatus and instruments and measuring 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for regulating and controlling electricity. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration and consulting; procurement of 
electronically concluded contracts on electronic lines 
for third parties; arranging of buying and selling 
contracts for third parties; arranging of commercial 
business for third parties; arranging of trading 
transactions and commercial contracts; organization of 
fairs for commercial and advertising purposes; opinion 
polling; collecting, comparison, maintenance, updating, 
systemizing of data stored in computer data banks. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs, real 
estate affairs. 

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

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 
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(111) Reg.nr.: 1041503 
(210) Søknadsnr.: 201007085 
(151) Reg.dato: 2010.05.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.05.04 

(220) Inndato: 2010.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

Nordex Control 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Nordex Energy GmbH, Langenhorner Chaussee 600, 

DE-22419 HAMBURG, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Electric generators, emergency generators, current 
generators, alternators. 

  Klasse 9   Scientific, surveying, photographic, optical, 
measuring, signal, control apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for controlling, switching, 
converting, storing, regulating and controlling of 
electricity, apparatus and instruments for the regulation 
and control of electric current, devices for the 
recording, transmission, and reproduction of sound and 
picture, magnetic recording medium, calculating 
machines, data processing apparatus and computer, 
software, electric control devices for wind energy plants 
and wind parks, software for controlling wind energy 
plants and wind parks, electric protection devices 
(fuses), especially against electrical surge, over-
current, false current, short circuits, monitoring 
apparatus (electric), converters, electric switches 
(circuit breakers), electric switches, electric apparatus 
for commutation, integrated circuits, distribution 
consoles (electricity), chips (integrated circuits), electric 
circuits, electric frequency converters, electric sensors, 
electric sensors for measuring meteorologic values, 
anemometers, pressure measuring apparatus, remote 
control apparatus, interfaces (interface devices or 
programs for computers), voltmeters, ammeters, 
electric transformers, central units for the data 
processing; all the before mentioned goods not relating 
to personal, security alarms, home and office security. 

  Klasse 38   Telecommunications; providing access to information 
in the Internet, providing access to databases, 
arranging access to databases, providing access to 
databases in the Internet, providing access to 
information, data, measurements in the Internet, 
telecommunication via platforms and portals in the 
Internet, electronic exchange of data via Internet 
platforms, providing access to computer programs in 
data network, email services, facsimile transmission, 
short message service, namely forwarding of short 
messages (SMS) and multimedia messages (MMS) in 
telecommunication networks, communications by fiber 
optic networks, paging services (radio, telephone or 
other means of electronic communication), message 
sending. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research 
work and design services related thereto, industrial 
analysis and research services, design and 
development of computer hardware and software, 
technical and environmental energy consulting, 
technical configuration of energy networks, included in 
this class, technical development of energy networks, 
technical planning for third parties in connection with 
the operation of installations for the supply of electricity, 
heat, water and cold, configuration of computer 
networks by software, generating, servicing, 
maintenance and updating of data processing 
programs, designing and generating websites, energy-
saving consultancy, technical consultancy for the 
operation and the supervision of wind parks, technical 
consultancy for operators of wind energy plants, 
scientific research related to wind energy plants and 
parts thereof, technical development and technical 
inspection of wind energy plants and parts thereof, 
development of programs (software) for the control of 
wind energy plants and wind parks, services of 
engineers, research on the technical field. 

(111) Reg.nr.: 1094906 
(210) Søknadsnr.: 201112686 
(151) Reg.dato: 2011.09.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.09.08 

(220) Inndato: 2011.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

OLSBERGS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Olsbergs Electronics AB, Fågelsångsvägen 10, SE-

18642 VALLENTUNA, Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Valves (parts of machines); machines and machine 
tools; motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); all aforesaid goods of class 7 
in the field of hydraulics. 

  Klasse 9   Wireless controllers, controlling sticks, power supply 
boxes; radio and decoder boxes, display boxes, relay 
boxes, all aforesaid goods in particular for steering of 
cranes; electrical circuits for hydraulic control; hydraulic 
system testing units; remote controls for wireless 
controlling and/or programming of hydraulic, mechanic 
and electronic apparatus and instruments; wireless 
communicating apparatus and/or apparatus for 
measuring, receiving information, controlling, 
transferring, analyzing, in all aforementioned goods of 
data; software, in particular for measuring, receiving 
information, controlling, transferring, analyzing of data 
and energy; data processing equipment and 
computers; all aforesaid goods of class 9 for steering 
hydraulics. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; motors and engines for vehicles; couplings and 
transmission components for vehicles; all aforesaid 
goods of class 12 in the field of racing cars and racing 
trucks. 

  Klasse 36   Sponsoring, financial within the field of motor sports, 
in particular racing, rally and rally cross. 

  Klasse 39   Travel arrangement within the field of motor sports, in 
particular racing, rally and rally cross. 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 
software. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1108766 
(210) Søknadsnr.: 201202878 
(151) Reg.dato: 2012.02.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.02.13 

(220) Inndato: 2012.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONFLEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 BillerudKorsnäs AB (publ), Box 703, SE-16927 

SOLNA, Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes and not 
containing plastics; articles of paper or cardboard for 
packaging or wrapping, not containing plastics; 
packaging materials, not containing plastics; paper or 
cardboard containers, paper bags, boxes and sacks, 
not containing plastics; containers, bags, boxes and 
sacks made of corrugated board; none of the aforesaid 
goods containing plastic. 
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(111) Reg.nr.: 1134961 
(210) Søknadsnr.: 201212355 
(151) Reg.dato: 2012.06.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.06.11 

(220) Inndato: 2012.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Solar A/S, Industrivej Vest 43, DK-6600 VEJEN, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Andersen Partners Advokatpartnerselskab, 

Jernbanegade 31, DK-6000 KOLDING, Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry; none of the aforementioned goods in 
this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbine packages. 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for 
lighting; but not including electrical energy; none of the 
aforementioned goods in this class for or in relation to 
gas turbines, gas compressors or gas turbines 
packages. 

  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; ironmongery, small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores; 
none of the aforementioned goods in this class for or in 
relation to gas turbines, gas compressors or gas 
turbines packages. 

  Klasse 8   Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors; none of the aforementioned goods in 
this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbines packages. 

  Klasse 9   Scentific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; Magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines; fire-extinguishing 
apparatus; none of the aforementioned goods in this 
class for or in relation to gas turbines, gas compressors 
or gas turbines packages. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, not of metal; none of the 
aforementioned goods in this class for or in relation to 
gas turbines, gas compressors or gas turbines 

packages. 
  Klasse 19   Non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 

bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal; none of the aforementioned 
goods in this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbines packages. 

  Klasse 20   Mirrors, picture frames; Goods (not included in other 
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or 
of plastics; none of the aforementioned goods in this 
class for or in relation to gas turbines, gas compressors 
or gas turbines packages. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; none of the aforementioned services in 
this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbine packages. 

  Klasse 41   Education; providing of training; sporting activities; 
none of the aforementioned related to the organization 
of music festivals; none of the aforementioned services 
in this class for or in relation to gas turbines, gas 
compressors or gas turbine packages. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1149280 
(210) Søknadsnr.: 201302662 
(151) Reg.dato: 2013.01.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.01.09 

(220) Inndato: 2013.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

ICECAPITAL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Icecapital Pankkiiriliike OY, Keskuskatu 1 A, FI-00100 

HELSINGFORS, Finland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Business management; business administration; 
office functions; advise relating to acquisition of 
businesses; advise relating to the sale of businesses; 
advisory service for business management; business 
advise relating to mergers; business advise relating to 
financing; business advise relating to financial re-
organisation; business management and organization 
consultancy services; risk management consultancy 
[business]. 

  Klasse 36   Insurance, excluding marine insurance; financial 
affairs; monetary affairs; real estate affairs; investment 
services; investment banking; fund investments; real 
estate investments; real estate investment 
management; financial investment advisory services; 
consultations relating to investments; providing 
information, consultancy and advise in the field of 
investment banking; advisory services relating to 
investments and finance; investment advice; private 
equity investment services. 

  Klasse 45   Legal services; legal advice. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1163578 
(210) Søknadsnr.: 201307624 
(151) Reg.dato: 2012.11.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.11.15 

(220) Inndato: 2013.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

REVOLT FILMS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 CE Trademark LLC, 1710 Broadway, US-NY10019 

NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, television, radio, 
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internet and satellite programs featuring live action, 
drama, comedy, sci-fi, animation, music and news; 
production of television programs, namely, dance 
shows, music shows, video award shows, music award 
shows, comedy shows, game shows, special variety 
shows and sports events which are broadcast live or 
taped for later broadcast; live musical concerts and TV 
news shows; production of talent contests and music 
and television award events; providing online 
information in the field of entertainment concerning 
television and radio programs; entertainment services 
in the nature of on-line interactive programs about 
dance, music, video, comedy, special variety and 
sports provided by means of global and local area 
computer networks and wireless communication 
networks. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1192214 
(210) Søknadsnr.: 201401731 
(151) Reg.dato: 2013.04.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.04.24 

(220) Inndato: 2014.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORTIS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Ed Züblin AG, Albstadt Weg 3, DE-70567 

STUTTGART, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Data processing equipment and measuring equipment 
for electrochemical protection of steel parts in concrete 
buildings. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1203148 
(210) Søknadsnr.: 201405743 
(151) Reg.dato: 2014.02.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.02.07 

(220) Inndato: 2014.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIBALCO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu 

likerovodochny'j zavod SIBALKO, ul. Yuzhnaya, zd. 
20, g. Zheleznogorsk, ZATO Zheleznogorsk, RU-
662977 KRASNOYARSKIJ KRAJ, Russland 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Vodka. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1206555 
(210) Søknadsnr.: 201407209 
(151) Reg.dato: 2014.06.03 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.06.03 

(220) Inndato: 2014.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARPORAL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Le Vet BV, Wilgenweg 7, NL-3421TV OUDEWATER, 

Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Veterinary preparations; medicines for veterinary 
purposes; sanitary preparations for veterinary use; 
disinfectants for veterinary use; bacteriological, 

biological, chemical preparations for veterinary 
purposes; chemical reagents for veterinary purposes; 
enzymes for veterinary purposes; cultures of micro-
organisms for veterinary purposes; lotions and greases 
for veterinary purposes; the aforementioned products 
only in relation to a nonsteroidal anti-inflammatory drug, 
for the reduction of inflammation and pain caused 
bymusculoskeletal disorders and degenerative joint 
disease. 

  Klasse 35   Advertising; business management; public relations; 
marketing; business administration; office functions; 
organisation of trade fairs and exhibitions for 
commercial and advertising purposes. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1221579 
(210) Søknadsnr.: 201412728 
(151) Reg.dato: 2014.04.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.04.10 

(220) Inndato: 2014.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

SELIX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso OYJ, Kanavaranta 1, FI-00160  

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives used in industry; synthetic 
materials for absorbing oil; vulcanisation accelerators; 
acetates [chemicals]; acetone; acetylene; acetylene 
tetrachloride; sizing preparations; agar-agar; acrylic 
resins, unprocessed; actinium; activated carbons; 
albumin [animal or vegetable, raw material]; 
albuminized paper; aldehydes; alginates for industrial 
purposes; alginates for the food industry; alkalies; 
alkaline metals; alkaline iodides for industrial purposes; 
alkaline-earth metals; alkaloids; alcohol; aluminium 
acetate; aluminium alum; aluminium hydrate; 
aluminium iodide; aluminium chloride; alumina; 
aluminium silicate; alum; americium; ammonia; 
anhydrous ammonia; ammonium aldehyde; ammonia 
alum; ammoniacal salts; ammonium salts; amyl 
acetate; amyl alcohol; anhydrides; animal charcoal; 
animal albumen [raw material]; antifreeze; anti-knock 
substances for internal combustion engines; antimony; 
antimony oxide; antimony sulphide; antistatic 
preparations, other than for household purposes; 
antranilic acid; size for finishing and priming; argon; 
arsenious acid; astatine; spirits of vinegar [dilute acetic 
acid]; acetic anhydride; decolorants for industrial 
purposes; gum solvents; defoliants; engine-
decarbonising chemicals; balm of gurjun [gurjon, 
gurjan] for making varnish; barium; barium compounds; 
barium sulphate; baryta; baryta paper; bases [chemical 
preparations]; basic gallate of bismuth; bauxite; bone 
charcoal; animal carbon preparations; benzene-based 
acids; benzoic acid; benzoic sulphinide; benzene 
derivatives; animal carbon; bentonite; preparations of 
trace elements for plants; dressing and finishing 
preparations for textiles; currying preparations for 
leather; currying preparations for skins; rock salt; 
berkelium; mordants for metals; concrete preservatives, 
except paints and oils; concrete-aeration chemicals; car 
body fillers; agglutinants for concrete; foundry binding 
substances; adhesives for industrial purposes; 
cinematographic film, sensitized but not exposed; 
biochemical catalysts; by-products of the processing of 
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cereals for industrial purposes; chemical preparations 
to prevent mildew; blueprint paper; blueprint cloth; 
flashlight preparations; blood charcoal; flower 
preservatives; borax; drilling muds; boric acid for 
industrial purposes; disincrustants; scale removing 
preparations, other than for household purposes; fuel-
saving preparations; brake fluid; cassiopium [lutetium]; 
cellulose; acetate of cellulose, unprocessed; cellulose 
derivatives [chemicals]; cellulose esters for industrial 
purposes; cellulose ethers for industrial purposes; 
cement for mending broken articles; cement 
preservatives, except paints and oils; cement-
waterproofing chemicals, except paints; cerium; 
caesium; cholic acid; citric acid for industrial purposes; 
curium; prussiates; cymene; tire repairing 
compositions; preparations of the distillation of wood 
alcohol; distilled water; dextrine size; diagnostic 
preparations, other than for medical or veterinary 
purposes; diastase for industrial purposes; 
diatomaceous earth; diazo paper; dolomite for industrial 
purposes; tragacanth gum for use in manufactures; gas 
propellents for aerosols; dysprosium; electrophoresis 
gels, other than for medical or veterinary purposes; 
opacifiers for enamel or glass; enamel-staining 
chemicals; opacifiers for enamel; emulsifiers; enzymes 
for industrial purposes; enzymes for the food industry; 
enzyme preparations for industrial purposes; enzyme 
preparations for the food industry; epoxy resins, 
unprocessed; erbium; esters; ethane; ethers; bate for 
dressing skins; ethyl alcohol; ethyl ether; europium; 
expanded-clay for hydroponic plant growing [substrate]; 
birdlime; color-brightening chemicals for industrial 
purposes; enamel and glass-staining-chemicals; 
solidified gases for industrial purposes; phenol for 
industrial purposes; fermium; ferrocyanides; ferrotype 
plates [photography]; fat-bleaching chemicals; 
degreasing preparations for use in manufacturing 
processes; fatty acids; filtering materials [chemical 
preparations]; filtering materials [mineral substances]; 
filtering materials [unprocessed plastics]; filtering 
materials [vegetable substances]; filtering preparations 
for the beverages industry; isinglass other than for 
stationery, household or alimentary purposes; fish meal 
fertilizers; fixing baths [photography]; fixing solutions 
[photography]; flocculants; fluorine; fluorspar 
compounds; hydrofluoric acid; brazing fluxes; ammonia 
[volatile alkali] for industrial purposes; fluids for 
hydraulic circuits; glaziers' putty; finishing preparations 
for use in the manufacture of steel; combusting 
preparations [chemical additives to motor fuel]; formic 
aldehyde for chemical purposes; foundry molding 
preparations; phosphates [fertilisers]; phosphatides; 
phosphorus; phosphoric acid; photographic emulsions; 
photographic developers; photographic sensitizers; 
photometric paper; photographic paper; francium; 
caustic alkali; caustics for industrial purposes; corrosive 
preparations; damp proofing preparations, except 
paints, for masonry; tree cavity fillers [forestry]; 
gadolinium; gallnuts; gallium; gallic acid for the 
manufacture of ink; galvanizing baths; galvanizing 
preparations; gambier; tan; tan wood; tanning 
substances; gallotannic acid; gallotannic acid; gelatine 
for photographic purposes; gelatine for industrial 
purposes; getters [chemically active substances]; 
foundry sand; glass-staining chemicals; glass frosting 
chemicals; opacifiers for glass; glucosides; gluten for 
industrial purposes; gluten for the food industry; gluten 
[glue], other than for stationery or household purposes; 
glutinous tree-banding preparations; glycerides; 
glycerine for industrial purposes; glycol; glycol ether; 
glucose for industrial purposes; glucose for the food 
industry; graphite for industrial purposes; anti-sprouting 
preparations for vegetables; guano; gold salts; gum 
arabic for industrial purposes; gums [adhesives], other 
than for stationery or household purposes; rubber 
preservatives; adhesive preparations for surgical 
bandages; brazing preparations; sea water for 
industrial purposes; helium; auxiliary fluids for use with 
abrasives; holmium; hormones for hastening the 

ripening of fruit; humus top dressing; hydrates; 
hydrazine; hyposulphites; industrial chemicals; iron 
salts; ferments for chemical purposes; milk ferments for 
industrial purposes; milk ferments for the food industry; 
iodine for industrial purposes; iodine for chemical 
purposes; iodised albumen; iodised salts; iodic acid; ion 
exchangers [chemicals]; earth for growing; soil 
conditioning preparations; metal earths; kainite; 
calcined soda; lime acetate; calcium carbide; lime 
carbonate; lime chloride; calcium salts; californium; 
potassium; bichromate of potassium; sorrel salt; 
potassium dioxalate; potash water; nitrogenous lime 
[manure]; limestone hardening substances; camphor, 
for industrial purposes; kaolin; carbide; carbolineum for 
the protection of plants; carbonates; casein for 
industrial purposes; casein for the food industry; 
catalysts; catechu; caustic soda for industrial purposes; 
chemicals used in fermenting wine; agricultural 
chemicals, except fungicides, weedkillers, herbicides, 
insecticides and parasiticides; oil-separating chemicals; 
horticulture chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; vine disease preventing 
chemicals; chemical substances for preserving 
foodstuffs; chemical substances for analyses in 
laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes; compositions for repairing inner tubes of tires 
[tyres]; chemical intensifiers for rubber; chemical 
intensifiers for paper; chemical condensation 
preparations; starch-liquifying chemicals [ungluing 
agents]; chemical preparations, except pigments, for 
the manufacture of enamel; chemical preparations for 
use in photography; chemical preparations for 
facilitating the alloying of metals; chemical preparations 
for smoking meat; chemical preparations for the 
manufacture of paints; chemical preparations for 
scientific purposes, other than for medical or veterinary 
use; chemical reagents, other than for medical or 
veterinary purposes; test paper, chemical; chemical 
additives for oils; chemical additives to motor fuel; 
chemical additives to drilling muds; ceramic glazings; 
ceramic compositions for sintering [granules and 
powders]; ceramic materials in particulate form, for use 
as filtering media; ketones; lamp black for industrial 
purposes; lamp black for industrial purposes; silicon; 
kieselgur; purification preparations; adhesives for 
billposting; chlorine; chlorates; hydrochlorates; 
chlorides; cobalt oxide for industrial purposes; carbon 
for filters; carbon; coal saving preparations; carbonic 
acid; carbon sulphide; carbonic hydrates; collodion; 
acidulated water for recharging batteries; dry ice 
[carbon dioxide]; carbon tetrachloride; compost; 
condensation-preventing chemicals; preservatives for 
pharmaceutical preparations; preservatives for tiles, 
except paints and oils; seed preserving substances; 
artificial sweeteners [chemical preparations]; fertilizers; 
artificial resins, unprocessed; creosote for chemical 
purposes; soda ash; chrome alum; chromates; chromic 
salts; chromium oxide; chrome salts; chromic acid; 
crotonic aldehyde; cryogenic preparations; krypton; 
cultures of microorganisms other than for medical and 
veterinary use; nitrogen; nitrogenous fertilisers; nitrous 
oxide; mercury; mercuric oxide; mercury salts; coolants 
for vehicle engines; refrigerants; litmus paper; leather-
dressing chemicals; leather-impregnating chemicals; 
leather-waterproofing chemicals; leather glues; leather-
renovating chemicals; lactose for industrial purposes; 
lactose for the food industry; lactose [raw material]; 
lanthanum; lecithin for industrial purposes; lecithin for 
the food industry; lecithin [raw material]; glue for 
industrial purposes; adhesives for wall tiles; ungluing 
preparations; lithium; lithia [lithium oxide]; sensitized 
films, unexposed; sensitized cloth for photography; 
sensitized photographic plates; sensitized plates for 
offset printing; photosensitive plates; sensitized paper; 
soldering fluxes; substances for preventing runs in 
stockings; solutions for cyanotyping; solvents for 
varnishes; magnesite; magnesium carbonate; 
magnesium chloride; magnetic fluid for industrial 
purposes; malt albumen; manganate; manganese 
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dioxide; mangrove bark for industrial purposes; cement 
for footwear; mastic for leather; compositions for the 
manufacture of phonograph records; loam; anti-
tarnishing chemicals for windows; anti-incrustants; 
soap [metallic] for industrial purposes; metal annealing 
preparations; metal hardening preparations; metalloids; 
methane; methyl benzene; methyl benzol; methyl ether; 
mineral acids; flour for industrial purposes; milk 
ferments for chemical purposes; lactic acid; 
plasticizers; moderating materials for nuclear reactors; 
meat tenderizers for industrial purposes; masonry 
preservatives, except paints and oils; must-fining 
preparation; formic acid; naphthalene; sodium; 
bicarbonate of soda for chemical purposes; bichromate 
of soda; hypochlorite of soda; perborate of soda; 
sodium salts [chemical preparations]; neodymium; 
neon; neptunium; nitrates; nitrate paper; olivine 
[chemical preparations]; oil-bleaching chemicals; oil 
dispersants; oil cement [putty]; oil-purifying chemicals; 
oleic acid; oils for tanning leather; oils for the 
preservation of food; oils for currying leather; oils for 
preparing leather in the course of manufacture; 
organic-bleaching chemicals; oxalates; oxalic acid; 
palladious chlorides; paper pulp; pectin for industrial 
purposes; pectin for the food industry; pectin 
[photography]; percarbonates; perchlorates; 
persulphates; persulphuric acid; petroleum dispersants; 
picric acid; humus; plant growth regulating 
preparations; dispersions of plastics; plastics, 
unprocessed; plastisols; plutonium; polonium; potato 
flour for industrial purposes; potash; praseodymium; 
preparations for preventing the tarnishing of lenses; 
preparations for stimulating cooking for industrial 
purposes; compositions for threading; gas purifying 
preparations; fertilizing preparations; anti-boil 
preparations for engine coolants; preparations for 
preventing the tarnishing of glass; promethium; 
protactinium; protein [raw material]; pyrogallic acid; 
quebracho for industrial purposes; salt, raw; reagent 
paper, other than for medical or veterinary purposes; 
reducing agents for use in photography; cream of tartar 
for chemical purposes; cream of tartar for industrial 
purposes; cream of tartar for the food industry; 
detergents for use in manufacturing processes; 
detergent additives to gasoline; rhenium; renovating 
preparations for phonograph records; x-ray films, 
sensitized but not exposed; chemical preparations to 
prevent wheat smut; rubidium; saccharin; genes of 
seeds for agricultural production; salicylic acid; rare 
earths; sal ammoniac; salpetre; nitric acid; salt for 
preserving, other than for foodstuffs; salts of precious 
metals for industrial purposes; salts of alkaline metals; 
salts from rare earth metals; salts for galvanic cells; 
salts for industrial purposes; salts for coloring metal; 
salts [fertilisers]; salts [chemical preparations]; 
hydrochloric acid; spirits of salt; samarium; 
compositions for the manufacture of technical 
ceramics; selenium; preparations for the separation of 
greases; power steering fluid; silicates; silicones; silver 
nitrate; silver salt solutions for silvering; self-toning 
paper [photography]; seaweeds [fertilizers]; scandium; 
chemicals for forestry, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; anti-frothing solutions for 
batteries; protective gases for welding; slag [fertilisers]; 
mold-release preparations; stain-preventing chemicals 
for use on fabrics; soot for industrial or agricultural 
purposes; spinel [chemical preparations]; radiator 
flushing chemicals; starch for industrial purposes; 
starch paste [adhesive], other than for stationery or 
household purposes; stearic acid; strontium; polish 
removing substances; substrates for soil-free growing 
[agriculture]; sulphates; sulphides; sulphonic acids; 
sumac for use in tanning; superphosphates [fertilisers]; 
sulphur; flowers of sulphur for chemical purposes; 
sulphuric ether; sulphurous acid; sulphuric acid; 
welding chemicals; synthetic resins, unprocessed; acid 
proof chemical compositions; oxygen; acids; sebacic 
acid; talc [magnesium silicate]; thallium; tannin; 
wallpaper removing preparations; adhesives for 

wallpaper; tapioca flour for industrial purposes; mastic 
for tires; brickwork preservatives, except paints and 
oils; technetium; tellurium; bichloride of tin; terbium; 
tetrachlorides; textile-brightening chemicals; textile-
impregnating chemicals; textile-waterproofing 
chemicals; chemical additives to insecticides; chemical 
additives to fungicides; thiocarbanilide; titanium dioxide 
for industrial purposes; titanite; toluol; toning baths 
[photography]; toning salts [photography]; thorium; peat 
[fertiliser]; peat pots for horticulture; pyroligneous acid 
[wood vinegar]; wood pulp; transmission fluid; wood 
alcohol; thulium; barytes; cement [metallurgy]; 
emollients for industrial purposes; dehydrating 
preparations for industrial purposes; fuller's earth for 
use in textile industry; fulling preparations for use in 
textile industry; fulling preparations; hydrogen; 
hydrogen peroxide; wetting preparations for use in 
bleaching; wetting preparations for use in dyeing; 
wetting preparations for use in the textile industry; 
liquids for removing sulphates from batteries; water 
softening preparations; water glass [soluble glass]; 
water purifying chemicals; wax-bleaching chemicals; 
vinic alcohol; tartar other than for pharmaceutical 
purposes; tartaric acid; viscose; bismuth; bismuth nitrite 
for chemical purposes; vitriol; tungstic acid; vulcanising 
preparations; witherite; xenon; grafting mastic for trees; 
grafting wax for trees; tensio-active agents; ytterbium; 
yttrium; zirconia; all these products are not relating to 
maintenance, use of chimney, fire place, barbecues 
and wood stove. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; alizarine dyes; 
aluminium paints; aluminium powder for painting; 
aniline dyes; black japan; auramine; bactericidal paints; 
mordants; stains for leather; bitumen varnish; ink for 
skin-dressing; ink for leather; ink [toner] for 
photocopiers; litharge; white lead; sienna earth; 
bronzing lacquers; bronze powder; enamels 
[varnishes]; enamel paints; colorants; colorants for 
beverages; colorants for butter; paints; anti-fouling 
paints; dyes; toner cartridges, filled, for printers and 
photocopiers; wood dyestuffs; varnishes; fixatives for 
watercolors; fixatives [varnishes]; gildings; silvering 
powders; thickeners for paints; thinners for paints; 
thinners for lacquers; engraving ink; primers; 
yellowwood [colorant]; gamboge for painting; gum 
resins; turmeric [colorant]; indigo [colorant]; whitewash; 
badigeon; canada balsam; caramel [food colorant]; malt 
caramel [food colorant]; carbonyl [wood preservative]; 
cochineal carmine; ceramic paints; carbon black 
[pigment]; carbon black [pigment]; cobalt oxide 
[colorant]; copal; copal varnish; anti-corrosive bands; 
anti-corrosive preparations; creosote for wood 
preservation; lacquers; glazes [paints, lacquers]; 
agglutinants for paints; lime wash; food dyes; malt 
colorants; marking ink for animals; mastic [natural 
resin]; metal foil for painters, decorators, printers and 
artists; metals in powder form for painters, decorators, 
printers and artists; protective preparations for metals; 
minium; natural resins, raw; preservative oils for wood; 
annatto [dyestuff]; paper for dyeing easter eggs; 
pigments; anti-tarnishing preparations for metals; anti-
rust greases; anti-rust oils; anti-rust preparations for 
preservation; saffron [colorant]; sandarac; gum-lac; 
siccatives [drying agents] for paints; silver emulsions 
[pigments]; silver foil [leaf]; silver paste; shoe dyes; 
undercoating for vehicle chassis; soot [colorant]; 
colophony; sumac for varnishes; distempers; turpentine 
[thinner for paints]; titanium dioxide [pigment]; wood 
coatings [paints]; wood mordants; wood stains; 
dyewood; wood preservatives; printing ink; 
repositionable paint patches; printers' pastes [ink]; 
whites [colorants or paints]; coatings [paints]; coatings 
for tarred felt [paints]; zinc oxide [pigment]; all these 
products are not relating to maintenance, use of 
chimney, fire place, barbecues and wood stove. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made 
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from these materials and not included in other classes; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; acrylic resins [semi-finished 
products]; foil of regenerated cellulose, other than for 
wrapping; viscose sheets, other than for wrapping; 
compressed air pipe fittings, not of metal; reinforcing 
materials, not of metal, for pipes; balata; bands of 
rubber for unscrewing jar lids; bark coverings for sound 
insulation; watering hose; flexible tubes, not of metal; 
cotton wool for packing [caulking]; brake lining 
materials, partly processed; cellulose acetate, semi-
processed; dielectrics [insulators]; ebonite [vulcanite]; 
ebonite molds; elastic yarns, not for use in textiles; 
insulating refractory materials; packing [cushioning, 
stuffing] materials of rubber or plastics; filtering 
materials [semi-processed foams or films of plastic]; 
liquid rubber; metal foil for insulation; fiberglass fabrics 
for insulation; fiberglass for insulation; glass wool for 
insulation; rubber, raw or semi-worked; insulating 
gloves; rubber solutions; rubber material for recapping 
tyres; rubber stoppers; guttapercha; adhesive bands 
other than stationery and not for medical or household 
purposes; foam supports for flower arrangements 
[semi-finished products]; non-conducting materials for 
retaining heat; insulators; insulators for electric mains; 
insulators for railway tracks; insulators for cables; anti-
dazzle films for windows [tinted films]; insulating paints; 
insulating felt; insulating varnish; insulating materials; 
substances for insulating buildings against moisture; 
insulating tape; insulating fabrics; insulating oils; 
insulating oil for transformers; insulating paper; 
insulating plaster; chemical compositions for repairing 
leaks; clack valves of rubber; carbon fibers [fibres], 
other than for textile use; clutch linings; connecting 
hose for vehicle radiators; floating anti-pollution 
barriers; latex [rubber]; soundproofing materials; 
soldering threads of plastic; boiler composition to 
prevent the radiation of heat; compositions to prevent 
the radiation of heat; mineral wool [insulator]; washers 
of rubber or vulcanized fiber [fibre]; paper for electrical 
capacitors; bags [envelopes, pouches] of rubber, for 
packaging; plastic fibers, not for use in textiles; plastic 
film, not for wrapping; plastic sheeting for agricultural 
purposes; plastic substances, semi-processed; stops of 
rubber; mica, raw or partly processed; cords of rubber; 
rings of rubber; junctions for pipes, not of metal; pipe 
muffs, not of metal; pipe gaskets; self-adhesive tapes, 
other than stationery and not for medical or household 
purposes; rubber sleeves for protecting parts of 
machines; slag wool [insulator]; hoses of textile 
material; stuffing of rubber or plastic; shock absorbing 
buffers of rubber; synthetic resins [semi-finished 
products]; synthetic rubber; seals; weatherstripping; 
expansion joint fillers; caulking materials; 
weatherstripping compositions; lute; sealant 
compounds for joints; cylinder jointings; threads of 
rubber, not for use in textiles; threads of plastic 
materials, not for textile use; waterproof packings; 
stuffing rings; canvas hose pipes; valves of india-rubber 
or vulcanized fiber [fibre]; vulcanized fiber; all these 
products are not relating to maintenance, use of 
chimney, fire place, barbecues and wood stove. 

  Klasse 22   Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); padding 
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw 
fibrous textile materials; belts, not of metal, for handling 
loads; bands, not of metal, for wrapping or binding; 
strips for tying-up vines; liber; wax ends; binding 
thread, not of metal, for agricultural purposes; wrapping 
or binding bands, not of metal; tow; car towing ropes; 
cotton waste [flock] for padding and stuffing; linters; 
cotton tow; animal hair; down [feathers]; eiderdown; 
packing [cushioning, stuffing] materials, not of rubber or 
plastics; packing rope; packing string; esparto grass; 
fishing nets; feathers for bedding; feathers for stuffing 
upholstery; bottle envelopes of straw; flock [stuffing]; 
vehicle covers, not fitted; glass fibers [fibres] for textile 
use; grasses for upholstering; straw for stuffing 

upholstery; hammocks; horsehair; sea wrack; jute; 
cables, not of metal; camel hair; combed wool; kapok; 
carded wool; sheaf-binding yarns; shorn wool; cocoons; 
coconut fiber; carbon fibers [fibres] for textile use; 
vitreous silica fibers [fibres] for textile use; awnings of 
synthetic materials; awnings of textile; nets; nets for 
camouflage; net pens for fish farming; network; raw 
fibrous textile; raw linen [flax]; twine made of paper; 
whipcord; plastic fibers [fibres] for textile use; mail 
bags; tarpaulins; covers for camouflage; raw or treated 
wool; raw cotton; raffia; ramie fibre; raw silk; ropes, not 
of metal; rope ladders; purse seines; bags [sacks] for 
the transport and storage of materials in bulk; sawdust; 
silk waste; sails; sails for ski sailing; canvas for sails; 
fibrous gaskets for ships; braces, not of metal, for 
handling loads; silk flock; sisal; snares [nets]; string; 
sash cords; cords for hanging pictures; ladder tapes for 
venetian blinds; stuffing, not of rubber or plastic; slings, 
not of metal, for handling loads; ropes; tents; textile 
fibers; sacks [bags] of textile, for packaging; tarred 
brattice cloth; thread, not of metal, for wrapping or 
binding; wood shavings; wood wool; bags for washing 
hosiery; twine for nets; fleece wool; upholstery wool 
[stuffing]; wool flock; wadding for filtering; wadding for 
padding and stuffing upholstery; all these products are 
not relating to maintenance, use of chimney, fire place, 
barbecues and wood stove. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers; face towels of textile; 
bath linen, except clothing; billiard cloth; cotton fabrics; 
bunting; table runners; tablecloths, not of paper; table 
linen, not of paper; tablemats, not of paper; place mats, 
not of paper; brocades; buckram; chenille fabric; 
cheviots [cloth]; damask; door curtains; trellis [cloth]; 
drugget; eiderdowns [down coverlets]; shower curtains 
of textile or plastic; elastic woven material; esparto 
fabric; felt; filtering materials of textile; flags, not of 
paper; flannel [fabric]; lining fabric for shoes; linings 
[textile]; traced cloth for embroidery; frieze [cloth]; 
curtains of textile or plastic; curtain holders of textile 
material; gauze [cloth]; fabric, impervious to gases, for 
aeronautical balloons; fibreglass fabrics for textile use; 
glass cloths [towels]; wall hangings of textile; gummed 
cloth, other than for stationery; hemp cloth; hemp 
fabric; towels of textile; hat linings, of textile, in the 
piece; household linen; jersey [fabric]; jute fabric; 
calico; crepe [fabric]; crepon; pillow shams; tick [linen]; 
dimity; bed covers of paper; sheets [textile]; diapered 
linen; linen cloth; fitted toilet lid covers of fabric; loose 
covers for furniture; mattress covers; ticks [mattress 
covers]; marabouts [cloth]; furniture coverings of 
plastic; furniture coverings of textile; upholstery fabrics; 
moleskin [fabric]; mosquito nets; handkerchiefs of 
textile; non-woven textile fabrics; pillowcases; covers 
for cushions; sleeping bags [sheeting]; plastic material 
[substitute for fabrics]; ramie fabric; rayon fabric; 
travelling rugs [lap robes]; velvet; bed blankets; bed 
clothes; bed linen; quilts; zephyr [cloth]; serviettes of 
textile; silk [cloth]; bolting cloth; silk fabrics for printing 
patterns; net curtains; banners; canvas for tapestry or 
embroidery; shrouds; taffeta [cloth]; haircloth 
[sackcloth]; textile material; knitted fabric; printers' 
blankets of textile; printed calico cloth; cheese cloth; 
washing mitts; sanitary flannel; lingerie fabric; cloth; 
fabric of imitation animal skins; fabric for footwear; 
fabrics for textile use; labels of cloth; napkins, of cloth, 
for removing make-up; tulle; coasters [table linen]; 
fabric; adhesive fabric for application by heat; oilcloth 
for use as tablecloths; woollen cloth; all these products 
are not relating to maintenance, use of chimney, fire 
place, barbecues and wood stove. 
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(111) Reg.nr.: 1232001 
(210) Søknadsnr.: 201500828 
(151) Reg.dato: 2014.11.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.11.11 

(220) Inndato: 2015.01.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

DANIELI 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172 

NECKARSULM, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Farinaceous food pastes; pasta. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1241377 
(210) Søknadsnr.: 201504020 
(151) Reg.dato: 2015.03.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.03.10 

(220) Inndato: 2015.04.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORDIK 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Mac Baren Tobacco Company A/S, Porthusvej 100, 

DK-5700 SVENDBORG, Danmark 
Okono A/S, Dandyvej 19, DK-7100 VEJLE, Danmark 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 34   Tobacco, namely pipe tobacco and rolling tobacco; 

electronic cigarettes. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1242195 
(210) Søknadsnr.: 201504233 
(151) Reg.dato: 2014.11.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.11.12 

(220) Inndato: 2015.04.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

FUSIONPLEX 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 ArcherDX, Inc., 2477 55th St. # 202, US-CO80301 

BOULDER, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Diagnostic kits comprised of enzymes, nucleic acids 
and buffers, for use in detecting and diagnosing cancer 
and genomic disorders. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1279547 
(210) Søknadsnr.: 201516065 
(151) Reg.dato: 2015.07.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.07.29 

(220) Inndato: 2015.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

STI 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Karl Prommersberger, Marktplatz 1, DE-86556 

KÜHBACH, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 13   Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks, all the aforesaid goods included in this class.

  Klasse 28   Model weapons, ammunition and projectiles for toy 
pistol and rifles; toy pistols; toy guns; paintballs 
[projectiles]; paintball guns; sporting articles and 

equipment in relation to shooting sport; paintball guns 
[sports apparatus]; paintballs [ammunition for paintball 
guns] [sports apparatus]; targets; protective paddings 
[parts of sports suits] in relation to shooting sport; 
protective paddings for shooting sports; archery 
targets. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; clerical services; all the aforesaid 
services in relation to firearms, ammunition, projectiles, 
explosives and fireworks, fencing weapons, model 
weapons, ammunition and projectiles for toy pistol and 
rifles, toy pistols, toy guns, paintballs [projectiles], 
paintball guns, sporting articles and equipment in 
relation to shooting sport, paintball guns [sports 
apparatus], paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus], targets, protective paddings [parts 
of sports suits] in relation to shooting sport, protective 
paddings for shooting sports, archery targets. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1285184 
(210) Søknadsnr.: 201601064 
(151) Reg.dato: 2015.11.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.11.26 

(220) Inndato: 2016.01.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

Dyneva 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Otto Bock HealthCare GmbH, Max-Näder-Strasse 15, 

DE-37115 DUDERSTADT, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Rigid frame spinal ortheses. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1286974 
(210) Søknadsnr.: 201601734 
(151) Reg.dato: 2015.12.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.12.15 

(220) Inndato: 2016.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

SPREADING WINGS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 SZ DJI Technology Co., Ltd., 6/F, HKUST SZ IER 

Building, No. 9, Yuexing 1st Road, Hi-Tech Park 
(South), Nanshan District, CN-518057 SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Computer software for operating unmanned aerial 

vehicles (UAVs); antennas and aerials as components; 
flight controlling apparatus; flight simulators for aircraft; 
data processing apparatus related to unmanned aerial 
vehicles (UAV) and their components and accessories; 
measurement apparatus; naval signalling apparatus; 
navigational instruments; electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals; sonars; radar apparatus; 
altimeters; azimuth instruments; laser guide instrument; 
speed checking apparatus for vehicles; X-ray 
apparatus not for medical purposes; stereoscopes; 
sensors and detectors; remote controls; batteries, 
electric; cameras [photography]; video cameras; stands 
for photographic apparatus; camera mounts; tripods for 
cameras; cases especially made for photographic 
apparatus and instruments; optical lenses; chargers for 
batteries; tilting heads [for cameras]; memory cards for 
cameras; sound recording apparatus. 

  Klasse 12   Air vehicles; airplanes; helicopters; tilt rotor aircraft; 
gyrocopters; electrically powered aircraft; drones; 
unmanned aerial vehicles [UAVs]; aircraft fuselages; 
propellers for air vehicles; rotor blades for helicopters; 
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propeller blade protectors for aircraft; aircraft landing 
gear; aircraft landing gear wheels; parachutes; 
structural parts for airplanes; structural parts for 
unmanned aerial vehicles [UAVs]; structural parts for 
gliders; structural parts for helicopters. 

  Klasse 28   Apparatus for games; controllers for game consoles; 
controllers for toys; video game machines; portable 
games with liquid crystal displays; toy models; toy cars; 
toy airplanes; scale model airplanes; model aircraft; 
material for model planes; scale model kits [toys]; 
radio-controlled toy vehicles; paper airplanes; all 
aforementioned goods related to unmanned aerial 
vehicles (UAV) and their components and accessories.

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1289324 
(210) Søknadsnr.: 201602547 
(151) Reg.dato: 2015.09.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.09.22 

(220) Inndato: 2016.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

AGILA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Agila Group AB, Ölandsgatan  42 5 TR, SE-11663 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Consultations regarding medical assistance of doctors 
and other specialized medical personnel; medical 
information; advisory and information services relating 
to medical preparations; provision of information 
relating to medical services; provision of medical 
information; services for medical information; 
information concerning medicine; provision of medical 
assistance; medical hearth evaluation, implementation 
of medical examinations; ambulatory services for 
medical care information; medical consultation; medical 
consultations; medical examination; medical advice; 
psychiatry (medical); psychiatric examination; 
psychiatric consultation services; psychiatric services; 
advisory services relating to medical services; advice 
on medical problems; medical services for the 
diagnosis of body condition in humans; medical 
evaluation services; medical services over the phone; 
medical examination services for the evaluation of the 
condition of the body and advisory services relating to 
treatment; medical diagnostic services (testing and 
analysis); prescription of drugs for the treatment of 
people; none of the aforementioned services 
concerning medical services related to infusion therapy 
and medical advice on infusion therapy. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1290372 
(210) Søknadsnr.: 201602916 
(151) Reg.dato: 2015.09.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.09.22 

(220) Inndato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Agila Group AB, Ölandsgatan  42 5 TR, SE-11663 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Consultations regarding medical assistance of doctors 
and other specialized medical personnel; medical 
information; advisory and information services relating 
to medical preparations; provision of information 
relating to medical services; provision of medical 
information; services for medical information; 
information concerning medicine; provision of medical 
assistance; medical health evaluation; implementation 
of medical examinations; ambulatory services for 
medical care information; medical consultation; medical 
consultations; medical examination; medical advice; 
psychiatry (medical); psychiatric examination; 
psychiatric consultation services; psychiatric services; 
advisory services relating to medical services; advice 
on medical problems; medical services for the 
diagnosis of body condition in humans; medical 
evaluation services; medical services over the phone; 
medical examination services for the evaluation of the 
condition of the body and advisory services relating to 
treatment; medical diagnostic services (testing and 
analysis); prescription of drugs for the treatment of 
people; none of the aforementioned services 
concerning medical services related to infusion therapy 
and medical advice on infusion therapy. 
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Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 238603 
(151) Reg.dato.: 2007.04.02 
(151) Int. reg. dato: 2007.04.02 
(180) Registreringen utløper: 2017.04.02 
(210) Søknadsnr: 200500503 
(220) Inndato: 2005.01.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 The Cartoon Network Inc, 1050 Techwood Drive N.W., 

US-GA30318 ATLANTA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Analoge og digitale audio- og videoinnspillinger på 
bånd, disketter, plater, DVD-er, CD-er, kassetter, 
spillefilmer; spillefilmer for fjernsynskringkasting, 
kabelfjernsyn, digitalfjernsyn eller satellittfjernsyn eller 
for visning på teater; apparater for opptak, produksjon, 
redigering, reproduksjon og overføring av lyd, video, 
data og bilder; kassettspillere, CD-spillere, DVD-spillere 
og -brennere; radioer, fjernsynsapparater, 
datamaskiner, bærbare datamaskiner, elektroniske 
skannere; minnekort og drivstasjoner for datamaskiner, 
programvare, kameraer, film for kamera; telefoner og 
personsøkere; PDA-er; elektroniske dagbøker; 
elektronske bøker; data- og videospillprogrammer, -
apparater og -programvare; dataspillutstyr som 
inneholder minneanordninger nemlig, disketter, solgt 
som en komponent for spill av type dataselskapsspill; 
kalkulatorer; musematter; optiske instrumenter, 
inklusiv, kikkerter, teleskoper, periskoper, mikroskoper, 
forstørrelseslinser og -glass, prismer, solbriller og 
briller; apparater for måling, signalering, kontroll, 
analyse, opptak av lys, lyd, lengde, høyde, fart, 
veskestrøm, temperatur, fuktighet, trykk, vekt, volum, 
dybde, magnetisme, elektrisitet, 
overflatekarakteristikker, data, og bilder; linjaler, 
kompasser, vektskåler, dekorative magneter, 
magneter, batterier; krypterte kort; håndholdte 
karaokespillere; ferdiginnspilte spillefilmkassetter til 
bruk for håndholdte fremvisere eller projektorer; 
ferdiginnspilte audiobånd og hefter solgt som en enhet; 
dataprogrammer, nemlig, programvare som kobler 
digitale video- og audiomedia til et globalt 
datainformasjonsnettverk, kodede magnetkort, inklusiv 
nøkkelkort, telefonkort, kredittkort, betalingskort, 
minibankkort, legitimasjons- og sikkerhetskort; 
forbrukerelektronikk av alle typer; og deler og tilbehør til 
disse varer. 
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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.: 201609664 
(730) Søker: 
 Playpilot AB, Ferkens Gränd 3, SE-11130 STOCKHOLM, 

Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201615448 
(730) Søker: 
 Azets Insight AS, Drammensveien 149, 0277 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Cecilie Haavik, Ris skolevei 1, 0373 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201615449 
(730) Søker: 
 Azets Insight AS, Drammensveien 149, 0277 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Cecilie Haavik, Ris skolevei 1, 0373 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 100434 
(210) Søknadsnr.: 19762868 
(730) Innehaver: 
 AGNONA S.R.L., Via Vittor Pisani, 20, IT-20124 MILANO, 

Italia 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 101440 
(210) Søknadsnr.: 19770509 
(730) Innehaver: 
 ACCOR , 82 rue Henri Farman, FR-92130 ISSY-LES-

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 107078 
(210) Søknadsnr.: 19800148 
(730) Innehaver: 
 Cilag GmbH International, Gubelstrasse 34, CH-6300 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 

(111) Reg.nr.: 108771 
(210) Søknadsnr.: 19782658 
(730) Innehaver: 
 Seidensticker GmbH, Herforder Strasse 182-194, DE-

33609  BIELEFELD, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 111412 
(210) Søknadsnr.: 19803022 
(730) Innehaver: 
 Avery Dennison Materials GmbH, In der Graslake 41-49, 

DE-58332 SCHWELM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 112336 
(210) Søknadsnr.: 19812317 
(730) Innehaver: 
 HHG Global Designs LLC, 1925 Eastchester Drive, US-

NC27265 HIGH POINT, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 

0130, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 120476 
(210) Søknadsnr.: 19823272 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 120550 
(210) Søknadsnr.: 19823287 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
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(111) Reg.nr.: 127686 
(210) Søknadsnr.: 19860626 
(730) Innehaver: 
 BSN medical Ltd, Willerby, Hull, GB-HU106FE EAST 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 127854 
(210) Søknadsnr.: 19862008 
(730) Innehaver: 
 BSN medical Ltd, Willerby, Hull, GB-HU106FE EAST 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 128115 
(210) Søknadsnr.: 19854356 
(730) Innehaver: 
 Albis Plastic GmbH, Mühlenhagen 35, DE-20539 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 131768 
(210) Søknadsnr.: 19851697 
(730) Innehaver: 
 Mitsubishi Rayon Co., Ltd., 1-1, Marunouchi 1 chome, 

Chiyoda-ku, JP- TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 134317 
(210) Søknadsnr.: 19872152 
(730) Innehaver: 
 Avery Dennison Materials GmbH, In der Graslake 41-49, 

DE-58332 SCHWELM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 139815 
(210) Søknadsnr.: 19884505 
(730) Innehaver: 
 ACCOR , 82 rue Henri Farman, FR-92130 ISSY-LES-

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143204 
(210) Søknadsnr.: 19874029 
(730) Innehaver: 
 Kidiliz Group, 6 bis rue Gabriel Laumain, FR-75010 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 148385 
(210) Søknadsnr.: 19903107 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 150934 
(210) Søknadsnr.: 19905957 
(730) Innehaver: 
 Pöttinger Landtechnik GmbH, Industriegelände, AT-4710 

GRIESKIRCHEN, Østerrike 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 150965 
(210) Søknadsnr.: 19884716 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 166517 
(210) Søknadsnr.: 19940009 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 168997 
(210) Søknadsnr.: 19935241 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
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(111) Reg.nr.: 170166 
(210) Søknadsnr.: 19941893 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170518 
(210) Søknadsnr.: 19942806 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 174966 
(210) Søknadsnr.: 19944422 
(730) Innehaver: 
 Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 18, NL-3521 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 174967 
(210) Søknadsnr.: 19944440 
(730) Innehaver: 
 Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 18, NL-3521 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 177113 
(210) Søknadsnr.: 19953552 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179203 
(210) Søknadsnr.: 19957034 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179404 
(210) Søknadsnr.: 19952178 
(730) Innehaver: 
 Hunter Douglas Switzerland GmbH, Adligenswilerstrasse 

37, CH-6006 LUZERN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179532 
(210) Søknadsnr.: 19957620 
(730) Innehaver: 
 Darden Corporation, 1000 Darden Center Drive, US-

FL32837 ORLANDO, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 180311 
(210) Søknadsnr.: 19961154 
(730) Innehaver: 
 Perfumes y Diseño Comercial, S.L., c/Isla de Java, 33, 

ES-28034 MADRID, Spania 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 180919 
(210) Søknadsnr.: 19961293 
(730) Innehaver: 
 ACCOR , 82 rue Henri Farman, FR-92130 ISSY-LES-

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 181252 
(210) Søknadsnr.: 19963400 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 181376 
(210) Søknadsnr.: 19961760 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
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(111) Reg.nr.: 181575 
(210) Søknadsnr.: 19963812 
(730) Innehaver: 
 Alfa Laval Corporate AB, Box 73, SE-22100 LUND, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 181872 
(210) Søknadsnr.: 19962214 
(730) Innehaver: 
 Pioneer Brewing Company Limited, Porter Tun House, 

500 Capability Green, GB-LU13LS LUTON, 
BEDFORSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 181873 
(210) Søknadsnr.: 19962215 
(730) Innehaver: 
 Pioneer Brewing Company Limited, Porter Tun House, 

500 Capability Green, GB-LU13LS LUTON, 
BEDFORSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 183514 
(210) Søknadsnr.: 19966262 
(730) Innehaver: 
 Stillwater Designs and Audio Inc, 3100 North Husband, 

US-OK74075 STILLWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184341 
(210) Søknadsnr.: 19910382 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184624 
(210) Søknadsnr.: 19964096 
(730) Innehaver: 
 Global Eagle Entertainment Inc., 4553 Glencoe Avenue, 

Suite 300, US-CA90292 LOS ANGELES, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1886124 
(210) Søknadsnr.: 18860124 
(730) Innehaver: 
 Pioneer Brewing Company Limited, Porter Tun House, 

500 Capability Green, GB-LU13LS LUTON, 
BEDFORSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188817 
(210) Søknadsnr.: 19960614 
(730) Innehaver: 
 Aditro Holding AB, Box 1102, SE-17222 SUNDBYBERG, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189512 
(210) Søknadsnr.: 19975204 
(730) Innehaver: 
 Pioneer Brewing Company Limited, Porter Tun House, 

500 Capability Green, GB-LU13LS LUTON, 
BEDFORSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 189984 
(210) Søknadsnr.: 19975344 
(730) Innehaver: 
 DORMAKABA NORGE AS, Postboks 195 Alnabru, 0614 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 190850 
(210) Søknadsnr.: 19974556 
(730) Innehaver: 
 Aditro Holding AB, Box 1102, SE-17222 SUNDBYBERG, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
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(111) Reg.nr.: 192720 
(210) Søknadsnr.: 19967629 
(730) Innehaver: 
 ISP Investments Inc, 1011 Centre Road, US-DE19805 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193191 
(210) Søknadsnr.: 199803178 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 195214 
(210) Søknadsnr.: 199808242 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 196799 
(210) Søknadsnr.: 199805580 
(730) Innehaver: 
 Schneider Electric Software. LLC, 26561 Rancho 

Parkway South, US-CA92630 LAKE FOREST, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 198474 
(210) Søknadsnr.: 199806571 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200271 
(210) Søknadsnr.: 199811960 
(730) Innehaver: 
 HHG Global Designs LLC, 1925 Eastchester Drive, US-

NC27265 HIGH POINT, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201217 
(210) Søknadsnr.: 199902068 
(730) Innehaver: 
 Petro-Canada Lubricants Inc., 2310 Lakeshore Road, CA-

L5J1K2 MISSISSAUGA, ONTARIO, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201914 
(210) Søknadsnr.: 199911240 
(730) Innehaver: 
 Schneider Electric Software. LLC, 26561 Rancho 

Parkway South, US-CA92630 LAKE FOREST, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 202666 
(210) Søknadsnr.: 199910586 
(730) Innehaver: 
 Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, SE-51463 

DALSTORP, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 203602 
(210) Søknadsnr.: 199912370 
(730) Innehaver: 
 Schneider Electric Software. LLC, 26561 Rancho 

Parkway South, US-CA92630 LAKE FOREST, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 204387 
(210) Søknadsnr.: 199909505 
(730) Innehaver: 
 Demand Media Inc, 1333 Second Street, Suite 100, US-

CA90401 SANTA MONICA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 20539 
(210) Søknadsnr.: 19323799 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
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(111) Reg.nr.: 210375 
(210) Søknadsnr.: 200100606 
(730) Innehaver: 
 Certego AS, Postboks 454, Brakerøya, 3002 DRAMMEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 216722 
(210) Søknadsnr.: 200114255 
(730) Innehaver: 
 Geberit Service AS, c/o Porsgrund Bad AS Frednesøya 

21, 3933 PORSGRUNN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 221395 
(210) Søknadsnr.: 200304596 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 225073 
(210) Søknadsnr.: 200310450 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 226317 
(210) Søknadsnr.: 200311119 
(730) Innehaver: 
 Aditro Holding AB, Box 1102, SE-17222 SUNDBYBERG, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 226409 
(210) Søknadsnr.: 200404495 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 

(111) Reg.nr.: 22673 
(210) Søknadsnr.: 26579 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228278 
(210) Søknadsnr.: 200408608 
(730) Innehaver: 
 Petro-Canada Lubricants Inc., 2310 Lakeshore Road, CA-

L5J1K2 MISSISSAUGA, ONTARIO, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228644 
(210) Søknadsnr.: 200410685 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 229377 
(210) Søknadsnr.: 200410771 
(730) Innehaver: 
 Personec OY, Pl 201, FI-02631 ESBO, Finland 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231014 
(210) Søknadsnr.: 200400327 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231220 
(210) Søknadsnr.: 200003927 
(730) Innehaver: 
 Schneider Electric Software. LLC, 26561 Rancho 

Parkway South, US-CA92630 LAKE FOREST, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
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(111) Reg.nr.: 231789 
(210) Søknadsnr.: 200504340 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 232677 
(210) Søknadsnr.: 200509456 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 233508 
(210) Søknadsnr.: 200513001 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234284 
(210) Søknadsnr.: 200600264 
(730) Innehaver: 
 Aditro Holding AB, Box 1102, SE-17222 SUNDBYBERG, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234519 
(210) Søknadsnr.: 200510498 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235064 
(210) Søknadsnr.: 200600839 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 

(111) Reg.nr.: 236716 
(210) Søknadsnr.: 200602677 
(730) Innehaver: 
 MultiClothes Hanne Kjeldahl, Etterstadsletta 44 A, 0660 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236865 
(210) Søknadsnr.: 200606810 
(730) Innehaver: 
 Optimar AS, Valderøyvegen 1129, 6050 VALDERØYA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236870 
(210) Søknadsnr.: 200606811 
(730) Innehaver: 
 Optimar AS, Valderøyvegen 1129, 6050 VALDERØYA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236871 
(210) Søknadsnr.: 200606813 
(730) Innehaver: 
 Optimar AS, Valderøyvegen 1129, 6050 VALDERØYA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236872 
(210) Søknadsnr.: 200606814 
(730) Innehaver: 
 Optimar AS, Valderøyvegen 1129, 6050 VALDERØYA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237510 
(210) Søknadsnr.: 200607734 
(730) Innehaver: 
 II Ponte Pelletteria S.p.A., 1. Via Landolfo, IT- MILANO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
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(111) Reg.nr.: 237534 
(210) Søknadsnr.: 200606286 
(730) Innehaver: 
 Spirits Product International Intellectual Property B.V., 44, 

rue de la Vallée, LU-2661 LUXEMBOURG, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237583 
(210) Søknadsnr.: 200608227 
(730) Innehaver: 
 Rolf Choi Tenold, Professor Dahls gate 52, 0260 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237586 
(210) Søknadsnr.: 200311567 
(730) Innehaver: 
 Windtree Therapeutics Inc, 2600 Kelly Road, Suite 100, 

US-PA18976-3622 WARRINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237635 
(210) Søknadsnr.: 200605164 
(730) Innehaver: 
 Hiddn Security AS, Nedre Vollgate 4, 0158 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237700 
(210) Søknadsnr.: 200610210 
(730) Innehaver: 
 Caffé Nero Group Limited, 3 Neal Street, 2nd Floor, GB-

WC2H9PU LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237707 
(210) Søknadsnr.: 200605143 
(730) Innehaver: 
 Hunkydory Holding AB, Kaptensgatan 13, 3tr, SE-11457 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237909 
(210) Søknadsnr.: 200502092 
(730) Innehaver: 
 Mastercard International Incorporated, 2000 Purchase 

Street, US-NY10577-2509 PURCHASE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237966 
(210) Søknadsnr.: 200610132 
(730) Innehaver: 
 Ingram Micro Global Operations CV, 3351 Michelson 

Drive, Suite 100, US-CA 92612-0697 IRVINE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238067 
(210) Søknadsnr.: 200604364 
(730) Innehaver: 
 Deckers Outdoor Corporation, 250 Coromar Drive, US-

CA93117 GOLETA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238552 
(210) Søknadsnr.: 200604911 
(730) Innehaver: 
 Star International Company, Inc., 19 Par-la-Ville Road, 

BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238558 
(210) Søknadsnr.: 200604917 
(730) Innehaver: 
 Star International Company, Inc., 19 Par-la-Ville Road, 

BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238569 
(210) Søknadsnr.: 200604921 
(730) Innehaver: 
 Star International Company, Inc., 19 Par-la-Ville Road, 

BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
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(111) Reg.nr.: 238570 
(210) Søknadsnr.: 200604922 
(730) Innehaver: 
 Star International Company, Inc., 19 Par-la-Ville Road, 

BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238571 
(210) Søknadsnr.: 200604923 
(730) Innehaver: 
 Star International Company, Inc., 19 Par-la-Ville Road, 

BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 239516 
(210) Søknadsnr.: 200503667 
(730) Innehaver: 
 Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd Wright Drive, 

P.O. Box 485, US-MI48106 ANN ARBOR, USA 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 239919 
(210) Søknadsnr.: 200701191 
(730) Innehaver: 
 HUMAN FACTORS AS, Lilleakerveien 2 E, 0283 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 240481 
(210) Søknadsnr.: 200701865 
(730) Innehaver: 
 Petro-Canada Lubricants Inc., 2310 Lakeshore Road, CA-

L5J1K2 MISSISSAUGA, ONTARIO, Canada 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241240 
(210) Søknadsnr.: 200702453 
(730) Innehaver: 
 Swedish Company Bactiguard AB, Alfred Nobels Allé 150, 

SE-14648 TULLINGE, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241697 
(210) Søknadsnr.: 200706241 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244312 
(210) Søknadsnr.: 200606252 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244585 
(210) Søknadsnr.: 200706621 
(730) Innehaver: 
 RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, 1 

Terrasse Bellini, TSA 41000, FR-92919 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244944 
(210) Søknadsnr.: 200706622 
(730) Innehaver: 
 RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, 1 

Terrasse Bellini, TSA 41000, FR-92919 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247234 
(210) Søknadsnr.: 200806416 
(730) Innehaver: 
 Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd., No. 

1 Yishun Avenue 7, SG-768923 SINGAPORE, Singapore 
(740) Fullmektig: 
 Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247236 
(210) Søknadsnr.: 200806417 
(730) Innehaver: 
 Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd., No. 

1 Yishun Avenue 7, SG-768923 SINGAPORE, Singapore 
(740) Fullmektig: 
 Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
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(111) Reg.nr.: 247242 
(210) Søknadsnr.: 200805566 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247754 
(210) Søknadsnr.: 200806544 
(730) Innehaver: 
 Det Norske Kartselskapet AS, Ulvenv. 90, 0581 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250350 
(210) Søknadsnr.: 200901243 
(730) Innehaver: 
 Lord Corporation, 111 Lord Drive, US-NC27511 CARY, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 Murgitroyd & Company, Mannerheimsvägen 12 B, 5tr, FI-

00100 HELSINGFORS, Finland 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 251917 
(210) Søknadsnr.: 200904210 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253287 
(210) Søknadsnr.: 200908934 
(730) Innehaver: 
 Baby Invest i Malmö AB, S:t Johannesgatan 2, SE-21146 

MALMÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, SE-20313 

MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253458 
(210) Søknadsnr.: 200907695 
(730) Innehaver: 
 Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd., No. 

1 Yishun Avenue 7, SG-768923 SINGAPORE, Singapore 
(740) Fullmektig: 
 Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254051 
(210) Søknadsnr.: 200910829 
(730) Innehaver: 
 Star International Company, Inc., 19 Par-la-Ville Road, 

BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254052 
(210) Søknadsnr.: 200910830 
(730) Innehaver: 
 Star International Company, Inc., 19 Par-la-Ville Road, 

BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254745 
(210) Søknadsnr.: 200910255 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255170 
(210) Søknadsnr.: 201000222 
(730) Innehaver: 
 RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, 1 

Terrasse Bellini, TSA 41000, FR-92919 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255176 
(210) Søknadsnr.: 201000224 
(730) Innehaver: 
 RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, 1 

Terrasse Bellini, TSA 41000, FR-92919 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 256572 
(210) Søknadsnr.: 201003477 
(730) Innehaver: 
 Star International Company, Inc., 19 Par-la-Ville Road, 

BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
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(111) Reg.nr.: 257799 
(210) Søknadsnr.: 201006978 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260082 
(210) Søknadsnr.: 201009371 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260083 
(210) Søknadsnr.: 201009372 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260350 
(210) Søknadsnr.: 201100773 
(730) Innehaver: 
 Kaane American International Tobacco Company FZE, 

PO Box 61021 Jebel Ali Free Zone, AE- >DUBAI, De 
forente arabiske emiratene 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261458 
(210) Søknadsnr.: 201101745 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261583 
(210) Søknadsnr.: 201102229 
(730) Innehaver: 
 ACCOR , 82 rue Henri Farman, FR-92130 ISSY-LES-

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261773 
(210) Søknadsnr.: 201104034 
(730) Innehaver: 
 RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, 1 

Terrasse Bellini, TSA 41000, FR-92919 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262002 
(210) Søknadsnr.: 201100775 
(730) Innehaver: 
 Kaane American International Tobacco Company FZE, 

PO Box 61021 Jebel Ali Free Zone, AE- >DUBAI, De 
forente arabiske emiratene 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262344 
(210) Søknadsnr.: 201106037 
(730) Innehaver: 
 Star International Company, Inc., 19 Par-la-Ville Road, 

BM-HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264852 
(210) Søknadsnr.: 201112810 
(730) Innehaver: 
 Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, SE-51463 

DALSTORP, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266185 
(210) Søknadsnr.: 201201672 
(730) Innehaver: 
 DORMAKABA NORGE AS, Postboks 195 Alnabru, 0614 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
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(111) Reg.nr.: 266677 
(210) Søknadsnr.: 201202335 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266678 
(210) Søknadsnr.: 201202336 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266679 
(210) Søknadsnr.: 201202337 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270433 
(210) Søknadsnr.: 201301084 
(730) Innehaver: 
 Akastor AS, Postboks 124, 1325 LYSAKER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270533 
(210) Søknadsnr.: 201214531 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274134 
(210) Søknadsnr.: 201312391 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274138 
(210) Søknadsnr.: 201312392 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276648 
(210) Søknadsnr.: 201403096 
(730) Innehaver: 
 Panasonic Corporation of North America, Two Riverfront 

Plaza, US-NJ07102 NEWARK, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276727 
(210) Søknadsnr.: 201403097 
(730) Innehaver: 
 Panasonic Corporation of North America, Two Riverfront 

Plaza, US-NJ07102 NEWARK, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276982 
(210) Søknadsnr.: 201403298 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277205 
(210) Søknadsnr.: 201404293 
(730) Innehaver: 
 Optimar AS, Valderøyvegen 1129, 6050 VALDERØYA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277206 
(210) Søknadsnr.: 201404294 
(730) Innehaver: 
 Optimar AS, Valderøyvegen 1129, 6050 VALDERØYA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
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(111) Reg.nr.: 279538 
(210) Søknadsnr.: 201411599 
(730) Innehaver: 
 Partytrykning AB, Box 78, SE-80102 GÄVLE, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Curo AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279852 
(210) Søknadsnr.: 201412644 
(730) Innehaver: 
 DORMAKABA NORGE AS, Postboks 195 Alnabru, 0614 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280256 
(210) Søknadsnr.: 201413980 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280576 
(210) Søknadsnr.: 201404295 
(730) Innehaver: 
 Optimar AS, Valderøyvegen 1129, 6050 VALDERØYA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281351 
(210) Søknadsnr.: 201413608 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281513 
(210) Søknadsnr.: 201501518 
(730) Innehaver: 
 BAIRED BRANDS, S.L., Calle Sepulveda 143, 3o1a, ES-

08011 BARCELONA, Spania 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281875 
(210) Søknadsnr.: 201502666 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283134 
(210) Søknadsnr.: 201506044 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284246 
(210) Søknadsnr.: 201506447 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284296 
(210) Søknadsnr.: 201509453 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284603 
(210) Søknadsnr.: 201510035 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284604 
(210) Søknadsnr.: 201510036 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285145 
(210) Søknadsnr.: 201506585 
(730) Innehaver: 
 Baikingu AS, Steinsfjellet 56, 5533 HAUGESUND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
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(111) Reg.nr.: 286727 
(210) Søknadsnr.: 201512254 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287391 
(210) Søknadsnr.: 201601501 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288344 
(210) Søknadsnr.: 201605373 
(730) Innehaver: 
 Outtt AS, Kontorfellesskapet 1724, Tyinvegen 5151, 2975 

VANG I VALDRES, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288985 
(210) Søknadsnr.: 201601546 
(730) Innehaver: 
 Panasonic Corporation of North America, Two Riverfront 

Plaza, US-NJ07102 NEWARK, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289496 
(210) Søknadsnr.: 201607233 
(730) Innehaver: 
 Høyer Design AS, Nydalsveien 15, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289497 
(210) Søknadsnr.: 201607232 
(730) Innehaver: 
 Høyer Design AS, Nydalsveien 15, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290606 
(210) Søknadsnr.: 201610066 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290607 
(210) Søknadsnr.: 201610067 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290612 
(210) Søknadsnr.: 201610072 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290613 
(210) Søknadsnr.: 201610073 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290694 
(210) Søknadsnr.: 201610659 
(730) Innehaver: 
 NORSKE BRYGGERIER AS, Gladengveien 2, 0661 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 61003 
(210) Søknadsnr.: 73600 
(730) Innehaver: 
 Estrella AB, Angereds Storåsväg, SE-42480 ANGERED, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
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(111) Reg.nr.: 74614 
(210) Søknadsnr.: 93203 
(730) Innehaver: 
 Seidensticker GmbH, Herforder Strasse 182-194, DE-

33609  BIELEFELD, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 82990 
(210) Søknadsnr.: 103109 
(730) Innehaver: 
 Jean Patou Worldwide Limited, Amertrans Park,Bushey 

Mill Lane, GB-WD247JG WATFORD, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 98068 
(210) Søknadsnr.: 124088 
(730) Innehaver: 
 Laboratoires DR NG PAYOT, 40-52, boulevard du Parc, 

FR-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 98216 
(210) Søknadsnr.: 19761526 
(730) Innehaver: 
 Recipharm AB, Box 603, SE-10132 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 99471 
(210) Søknadsnr.: 117958 
(730) Innehaver: 
 SOLUXURY HMC, 82 rue Henri Farman, FR-92130 ISSY 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
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Deling 
 
Følgende nye registreringer er opprettet som en følge av deling av nasjonale vare- og 
fellesmerkeregistreringer.  
 
 
Original søknad/registrering:  

(540) Gjengivelse av merket: 

SARAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 

Søknadsnr.  70951 
Reg.nr.  56854 
Inndag  1960.09.22 
Reg.dato  1960.09.22 
 
Avdeling av registrering innkommet 

Begjært dato  2016.11.29 
Status  Godkjent 
Besluttet  2016.11.29 
 
Delt fra / sammenslått:  

Søknadsnr.  70951 
Reg.nr.  56854 
Inndag  1960.09.22 
Reg.dato  1960.09.22 
Klasse 17   Termoplastisk harpiks, især polymerer og ko-

polymerer og vinylklorid delvis bearbeidet og 
ferdigprodusert tilstand, med eller uten myknere, 
stabilisatorer, vulkanisatorer, fyllmidler og pigmenter, i 
form av oppløsninger, emulsjoner, dispersjoner, 
pulvere, granulater, samt i form av fabrikerte 
produkter fremstilt av nevnte harpikser og plaster, 
herunder filamenter, fibre, tråd, folier og andre 
ekstruderte produkter, så vel orienterte som ikke 
orienterte, samt støpte artikler i form av blokker, 
stenger, lister, profiler, rør, staver og bjelker, både I-
formet og L-formet, samt kornede og riflede strimler 
og plater og som klebende belegg på alle artikler. 

 
Avdelt / videreført etter sammenslåing:  

Søknadsnr.  201614082 
Reg.nr.  289965 
Inndag  1960.09.22 
Reg.dato  1960.09.22 
Klasse 1   Syntetiske harpikser, især polymerer og ko-

polymerer og vinylklorid i rå tilstand, med eller uten 
myknere, stabilisatorer, vulkanisatorer, fyllmidler og 
pigmenter, i form av oppløsninger, emulsjoner, 
dispersjoner, pulvere, granulater. 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 201514505 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1274066 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

NOVIKO Animal Health s.r.o., R. 
Svobodové 1444, 39901 
MILEVSKO, Den tsjekkiske 
republikk (CZ) 

 Lisenshaver: HENRY SCHEIN s.r.o., 
Palackého trída 537/163, 61200 
BRNO, MEDLÁNKY, Den 
tsjekkiske republikk (CZ) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 5 Veterinary preparations, dietetic food supplements for 

animals, food supplements, nutritional supplements, 
vitamin and mineral supplements, food supplements for 
animals, medicines for veterinary purposes, biological 
preparations for veterinary purposes, chemical 
preparations for veterinary purposes. 
31 Foodstuffs for animals, animal feed, beverages for 
animals, strengthening animal forage. 
44 Veterinary care, care about hygiene and beauty of 
animals, grooming animals, animal husbandry, nutritional 
counseling, diet counseling, consultancy in the field of 
animal care and animal feeds. 

 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2016.12.29 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2017.01.26 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201615448 
(730) Søker: 
 Azets Insight AS, Drammensveien 149, 0277 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Cecilie Haavik, Ris skolevei 1, 0373 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201615449 
(730) Søker: 
 Azets Insight AS, Drammensveien 149, 0277 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Cecilie Haavik, Ris skolevei 1, 0373 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 100434 
(210) Søknadsnr.: 19762868 
(730) Innehaver: 
 AGNONA S.R.L., Via Vittor Pisani, 20, IT-20124 MILANO, 

Italia 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 107078 
(210) Søknadsnr.: 19800148 
(730) Innehaver: 
 Cilag GmbH International, Gubelstrasse 34, CH-6300 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1257999 
(210) Søknadsnr.: 201509221 
(730) Innehaver: 
 Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, DE-97346  IPHOFEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 127019 
(210) Søknadsnr.: 19832358 
(730) Innehaver: 
 Merisant Company 2 Sarl, Avenue Jean-Jacues 

Rousseau, 7, FR-2000 NEUCHÂTEL, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 127686 
(210) Søknadsnr.: 19860626 
(730) Innehaver: 
 BSN medical Ltd, Willerby, Hull, GB-HU106FE EAST 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 127854 
(210) Søknadsnr.: 19862008 
(730) Innehaver: 
 BSN medical Ltd, Willerby, Hull, GB-HU106FE EAST 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1306181 
(210) Søknadsnr.: 201609337 
(730) Innehaver: 
 Pine Ridge Winery, LLC, 2700 Napa Valley Corporate, 

Dr., Suite B, US-CA94558 NAPA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 179532 
(210) Søknadsnr.: 19957620 
(730) Innehaver: 
 Darden Corporation, 1000 Darden Center Drive, US-

FL32837 ORLANDO, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.20 
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(111) Reg.nr.: 180417 
(210) Søknadsnr.: 19960232 
(730) Innehaver: 
 Stavanger Rørhandel AS, Postboks 184, 4033 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 180418 
(210) Søknadsnr.: 19960233 
(730) Innehaver: 
 Stavanger Rørhandel AS, Postboks 184, 4033 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 180419 
(210) Søknadsnr.: 19960234 
(730) Innehaver: 
 Stavanger Rørhandel AS, Postboks 184, 4033 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 180420 
(210) Søknadsnr.: 19960235 
(730) Innehaver: 
 Stavanger Rørhandel AS, Postboks 184, 4033 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 182079 
(210) Søknadsnr.: 19963086 
(730) Innehaver: 
 Ferrero SpA, Piazzale Pietro Ferrero 1, IT-12051 ALBA 

(CN), Italia 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 182219 
(210) Søknadsnr.: 19964379 
(730) Innehaver: 
 Soremartec SA, Findel Business Center, Complexe B, 

Rue de Trèves, LU-2632 FINDEL, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 195214 
(210) Søknadsnr.: 199808242 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200271 
(210) Søknadsnr.: 199811960 
(730) Innehaver: 
 HHG Global Designs LLC, 1925 Eastchester Drive, US-

NC27265 HIGH POINT, USA 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 202666 
(210) Søknadsnr.: 199910586 
(730) Innehaver: 
 Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, SE-51463 

DALSTORP, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216722 
(210) Søknadsnr.: 200114255 
(730) Innehaver: 
 Geberit Service AS, c/o Porsgrund Bad AS Frednesøya 

21, 3933 PORSGRUNN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 221395 
(210) Søknadsnr.: 200304596 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 226409 
(210) Søknadsnr.: 200404495 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
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(111) Reg.nr.: 228644 
(210) Søknadsnr.: 200410685 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 231014 
(210) Søknadsnr.: 200400327 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 233508 
(210) Søknadsnr.: 200513001 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 236304 
(210) Søknadsnr.: 200601642 
(730) Innehaver: 
 Okamura Corporation , 7-18, Kitasaiwai 2-Chome, Nishi-

ku, JP-220-0004 YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, 
Japan 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 237416 
(210) Søknadsnr.: 200604959 
(730) Innehaver: 
 Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive, US-

NV89109 LAS VEGAS, USA 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 237510 
(210) Søknadsnr.: 200607734 
(730) Innehaver: 
 II Ponte Pelletteria S.p.A., 1. Via Landolfo, IT- MILANO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 237512 
(210) Søknadsnr.: 200310370 
(730) Innehaver: 
 AS Gabelshus, c/o Eiendomsspar AS, Postboks 1350 

Vika, 0113 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks  7086 St 

Olavs plass, 0130 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 237513 
(210) Søknadsnr.: 200310372 
(730) Innehaver: 
 AS Gabelshus, c/o Eiendomsspar AS, Postboks 1350 

Vika, 0113 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks  7086 St 

Olavs plass, 0130 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 237624 
(210) Søknadsnr.: 200608234 
(730) Innehaver: 
 Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd, 8 Hanechoshet 

Street, IL-69710 TEL AVIV, Israel 
(740) Fullmektig: 
 Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 237707 
(210) Søknadsnr.: 200605143 
(730) Innehaver: 
 Hunkydory Holding AB, Kaptensgatan 13, 3tr, SE-11457 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 237966 
(210) Søknadsnr.: 200610132 
(730) Innehaver: 
 Ingram Micro Global Operations CV, 3351 Michelson 

Drive, Suite 100, US-CA 92612-0697 IRVINE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
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(111) Reg.nr.: 238378 
(210) Søknadsnr.: 200604988 
(730) Innehaver: 
 Bring Mail Nordic AB, Box 38192, SE-10064 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, SE-10139 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 238631 
(210) Søknadsnr.: 200500023 
(730) Innehaver: 
 Superstation Inc, One CNN Center, US-GA30303 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 239191 
(210) Søknadsnr.: 200506776 
(730) Innehaver: 
 Scandinavian Leadership AB, Östra Ågatan 39, SE-75322 

UPPSALA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 241697 
(210) Søknadsnr.: 200706241 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246716 
(210) Søknadsnr.: 200805284 
(730) Innehaver: 
 Glacio AS, Rudskogen Næringspark, 1890 RAKKESTAD, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247269 
(210) Søknadsnr.: 200802972 
(730) Innehaver: 
 NovaBiotics Ltd, The Cruickshank Building, GB-AB219TR 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247270 
(210) Søknadsnr.: 200802973 
(730) Innehaver: 
 NovaBiotics Ltd, The Cruickshank Building, GB-AB219TR 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250139 
(210) Søknadsnr.: 200812342 
(730) Innehaver: 
 Esvagt A/S, Adgangsvejen 1, DK-6700 ESBJERG, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Wiersholm AS, Postboks 1400 Vika, 0115 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250350 
(210) Søknadsnr.: 200901243 
(730) Innehaver: 
 Lord Corporation, 111 Lord Drive, US-NC27511 CARY, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 Murgitroyd & Company, Mannerheimsvägen 12 B, 5tr, FI-

00100 HELSINGFORS, Finland 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 253206 
(210) Søknadsnr.: 200907696 
(730) Innehaver: 
 Prognett AS, Postboks 52, 3661 RJUKAN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 253287 
(210) Søknadsnr.: 200908934 
(730) Innehaver: 
 Baby Invest i Malmö AB, S:t Johannesgatan 2, SE-21146 

MALMÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, SE-20313 

MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254162 
(210) Søknadsnr.: 200909898 
(730) Innehaver: 
 HIPPIE.COM GROUP INC., a Delaware corporation, 44 

Montgomery St. # 3830, US-CA94104 SAN FRANCISCO, 
USA 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
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(111) Reg.nr.: 257799 
(210) Søknadsnr.: 201006978 
(730) Innehaver: 
 Becle, S.A. de C.V., Av. Rio Churubusco 213, Granjas 

Mexico, Afil y Avena Iztacalco, MX-08400 MEXICO DF, 
Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261137 
(210) Søknadsnr.: 201102240 
(730) Innehaver: 
 HippieMedia AS, Postboks 2408 Solli, 0201 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261482 
(210) Søknadsnr.: 201103847 
(730) Innehaver: 
 LEXOW AS, Postboks 9196 Grønland, 0134 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261753 
(210) Søknadsnr.: 201104928 
(730) Innehaver: 
 LEXOW AS, Postboks 9196 Grønland, 0134 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261891 
(210) Søknadsnr.: 201104924 
(730) Innehaver: 
 LEXOW AS, Postboks 9196 Grønland, 0134 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262200 
(210) Søknadsnr.: 201106053 
(730) Innehaver: 
 LEXOW AS, Postboks 9196 Grønland, 0134 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262218 
(210) Søknadsnr.: 201106054 
(730) Innehaver: 
 LEXOW AS, Postboks 9196 Grønland, 0134 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, SE-10361 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264852 
(210) Søknadsnr.: 201112810 
(730) Innehaver: 
 Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, SE-51463 

DALSTORP, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Awapatent AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 266569 
(210) Søknadsnr.: 201111149 
(730) Innehaver: 
 STX OSV ELECTRO AS, 6280 SØVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 279584 
(210) Søknadsnr.: 201407089 
(730) Innehaver: 
 HipDriver AS, Bygdøy Kapellvei 8 A, 0287 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 282117 
(210) Søknadsnr.: 201502903 
(730) Innehaver: 
 OHK AS, Hestehovveien 18, 1890 RAKKESTAD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285145 
(210) Søknadsnr.: 201506585 
(730) Innehaver: 
 Baikingu AS, Steinsfjellet 56, 5533 HAUGESUND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 SANDNES, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286773 
(210) Søknadsnr.: 201600293 
(730) Innehaver: 
 HipDriver AS, Bygdøy Kapellvei 8 A, 0287 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.25 
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(111) Reg.nr.: 287095 
(210) Søknadsnr.: 201600786 
(730) Innehaver: 
 NORWEGIAN CONCEPT AS, Skibåsen 36, 4636 

KRISTIANSAND S, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA, 

Postboks 437, 4604 KRISTIANSAND S, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2017.01.23 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 1203148 
(151) Reg.dato.: 2014.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.02.07 

(210) Søknadsnr.: 201405743 
(220) Inndato: 2014.05.22 
(540) Gjengivelse av market: 

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

 Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu 
likerovodochny'j zavod SIBALKO, ul. Yuzhnaya, zd. 
20, g. Zheleznogorsk, ZATO Zheleznogorsk, 662977 
KRASNOYARSKIJ KRAJ, Russland (RU) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); vodka. 
 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1234318 
(151) Reg.dato.: 2014.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.04.15 

(210) Søknadsnr.: 201501672 
(220) Inndato: 2015.02.12 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2013.10.17, US, 86094232 
2013.10.17, US, 86094236 
2013.10.17, US, 86094237 
2013.10.17, US, 86094240 
2013.10.17, US, 86094243 
2013.10.17, US, 86094245 
2013.10.17, US, 86094246 
2013.10.17, US, 86094247 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 The Last Guide Company, 4000 23rd Street, 
CA94114 SAN FRANCISCO, USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Computer and mobile software for obtaining travel 

information and rankings, ratings, reviews, referrals, 
and recommendations on products and services for 
commercial purposes. 

  Klasse 35   Promoting the goods and services of others; providing 
information about the goods and services of others via 
a website featuring comments, ratings, reviews and 
recommendations concerning travel, leisure, social 
activities, and business services for commercial 
purposes posted by users; providing information via a 
website featuring rankings, ratings, reviews, referrals, 
and recommendations on products and services for 
commercial purposes. 

  Klasse 43   Providing food and lodging information services, 
namely, providing restaurant and bar information; 
providing information in the field of dining; providing 
information in the field of temporary accommodations 
for travelers; providing travel lodging information; 
providing online information relating to rankings, 
ratings, reviews, and recommendations of restaurants, 
bars, hotels and temporary accommodations. 

  Klasse 45   On-line social networking services. 
 

  
 

(111) Reg.nr.: 1260452 
(151) Reg.dato.: 2014.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.12.18 

(210) Søknadsnr.: 201511210 
(220) Inndato: 2015.08.13 
(540) Gjengivelse av market: 

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

 Nokia Corporation, Karaportti 3, 02610 ESBO, 
Finland (FI) 

(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, storing, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers and 
computer hardware, parts and fittings thereof; computer 
peripheral devices; computer software; fire-
extinguishing apparatus; telecommunications devices, 
apparatuses and equipment, parts and fittings thereof; 
base station equipment for telecommunication, 
transmitters, receivers, electric and electronic 
controllers, electric and electronic switches, antennas, 
cables; wires, electric; amplifiers; commutators; wet, 
solar, dry, photovoltaic, fuel, load, rechargeable, 
electrical, electric, galvanic, primary, titration, 
electrolytic, electric dry, storage and telecommunication 
networks cells; modems; radio and microwave 
transmission devices and equipment; apparatus and 
instruments for data communication, satellite 
communication and telecommunication; apparatus and 
instruments for monitoring of telecommunication 
networks and data communication networks; radar 
equipment; encryption apparatus; parts and fittings for 
all aforementioned goods; phones, smartphones, 
portable media players; tablets; digital photo frames; 
cameras; camcorders; sensors; presence capture 
devices; computing devices to be worn on or into the 
body of end-users or to be incorporated into clothing, 
footwear, headgear, bags, textiles, fabrics, tissue and 
any kinds of materials and wearable goods and 
accessories, all of which can be used for computing, 
sensing, scanning, recording, displaying, monitoring, 
data-processing, remote-controlling, predicting, 
programming, connecting to computer networks or 
telecommunication purposes; wearable computing 
devices; devices with electric, electronic and digital 
functions that can connect to computer networks and 
which have computing, sensory, scanning, 
communication, data-storage, biofeedback, 
physiological-tracking, health-monitoring, fitness-
monitoring, predictive or augmented-reality capabilities, 
in the form of glasses, gloves, clothing, footwear, 
headgear, bands and helmets; batteries; chargers; 
printers; covers for phones, smartphones, computers, 
tablets and other wearable and portable handheld 
electronic devices; audio, imaging, video and radio 
apparatus and instruments; speakers; headsets; 
microphones; television and multimedia apparatus; 
displays; hands free kits for phones, smartphones, 
computers, tablets and other wearable and portable 
handheld electronic devices; downloadable electronic 
publications; global positioning system [GPS] 
apparatus, instruments and devices; navigation 
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apparatus for vehicles [on-board computers]; 
navigational instruments; apparatus and software for 
GPS navigation and mapping systems; chips; 
microprocessors; semi-conductors; smart cards 
[integrated circuit cards]; printed circuits; remote control 
apparatus; downloadable music and image files; 
electronic pens; encoded keys; computer software, 
computer hardware and wearable computing devices 
allowing the remote monitoring, control and command 
of vehicles and vehicle parameters, of household 
appliances and furniture, of energy management 
systems, of home automation systems, of security 
systems, of home entertainment and audio/video 
equipment and of fitness and health telecare 
equipment; machine to machine (M2M) 
communications equipment and devices; computer 
game software; software applications; spectacles; 
glasses; binoculars; optical lenses; optical glass; 
goggles for sports; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; helmets for sport; time 
clocks [time recording devices]; application 
programming interface (API) software; software 
development tools; computer software and hardware 
allowing to listen to music and read audio/video files, to 
send and read out electronic messages, to take, edit, 
read, display and share digital photographs and videos, 
to browse on the Internet, to chat and to connect to 
social networks; downloadable digital maps; software 
applications for providing location-based and 
contextually-relevant advertisement; computer software 
and hardware for the provision and rendering of travel 
and tourism advice and for providing information about 
location of entertainment venues, local education 
institutions, hotels, landmarks, museums, public 
transportation, traffic, parking information, weather, 
price comparison, shopping, advertisement, health and 
fitness, employment information, social activities and 
cultural events, points of interest (POIs), sporting 
events, food and drink; location tracking devices; 
software applications and hardware enabling the user 
to obtain location-related and contextually-relevant 
information; computer software and hardware providing 
health, fitness and well-being information; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's location 
and finding, locating, and interacting with other users; 
computer software and hardware allowing online 
payment and payment at distance; components and 
accessories of all the aforementioned products. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; sensors, 
measuring and monitoring apparatus and instruments 
for health, wellbeing, medical, surgical and health 
related self-monitoring purposes; X-ray sensors; probes 
and cameras for medical purposes; clothing, footwear 
and headgear for medical purposes; furniture for 
medical purposes; lamps for medical purposes; 
prostheses for medical purposes. 

  Klasse 14   Horological and chronometric instruments; jewellery; 
smart watches; watch bands; bracelets; key rings of 
precious metals; components and accessories of all the 
aforementioned products. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; scientific and technological 
analysis, research, development, planning, support and 
consultancy services in the field of telecommunications 
devices, equipment, networks, systems and software; 
design, engineering and development of 
telecommunications devices, equipment, networks, 
systems and software; scientific and technological 
analysis and research services in the field of artificial 
intelligence, nanomaterials, sensors, connectivity, 
information technology [IT], geolocation and mapping, 
navigation, computer hardware, computer software, 
computing technologies, data analytics, audio 
technologies, imaging and video technologies, radio 

technologies, medical technology, wearable computing 
devices, 3D printing, automation, machine to machines 
(M2M) systems, and presence capture solutions; 
scientific and technological analysis and research 
services in the field of vehicles, furniture, clothing and 
consumer products that can communicate via computer 
or telecommunication network; as well as support, 
consultancy and development services relating to all 
the aforementioned services; cloud computing; server 
hosting; software as a service [SaaS]; infrastructure-as-
a-service (IaaS); platform-as-a-service (PaaS); 
application service provider (ASP) services; providing 
on-line [non-downloadable] software and mobile 
applications; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use as an application 
programming interface (API); providing temporary use 
of on-line non-downloadable software development 
tools; computer programming; rental of computer 
software and hardware; leasing of data processing 
equipment; computer virus protection services; 
consultancy in the field of energy-saving; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; 
data conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; electronic data storage; 
engineering; cartography services; mapping services; 
services for creation of maps; on-demand preparation 
of online and digital maps; technical digital imaging 
services; hosting computer sites [web sites]; industrial 
design; off-site data backup; research in the field of 
environmental protection and recycling; research and 
development of new products for others; technical 
project studies; meteorological information; rental of 
web servers; computerized analysis of data; 
information, advisory and consultancy services relating 
to all the aforesaid services. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; 
licensing of intellectual property; licensing of 
technologies; licensing of telecommunication 
technology, computer technology, radio technology, 
audio technology, imaging and video technology, 
sensing technology, connectivity technology, 
geolocation and mapping technology, navigation 
technology, printing technology, automation 
technology, artificial intelligence technology, medical 
technology, data analytics technology, and 
nanomaterial technology; licensing of computer 
software [legal services]; registration of domain names.

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1283940 
(151) Reg.dato.: 2015.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.08.14 

(210) Søknadsnr.: 201600703 
(220) Inndato: 2016.01.21 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.02.17, CH, 
6767152015.03.18, CH, 676716 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 GCG IP GmbH, c/o GCG Partners AG, Ober Altstadt 
13, 6300 ZUG, Sveits (CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Administrative management of trusts; administrative 

management of family assets and family participation in 
companies; vice business management; administrative 
assistance for families; public relations, namely, 
promoting public awareness about charitable activities, 
charity and humanitarian activities; arranging and 
conducting business competitions with prices, to 
reward and motivate individuals and groups, who 
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engage in philanthropic and charitable activities; 
advertising by sponsoring; product sales promotion 
services (sales promotion) and third party services, 
search for sponsors; information on all the 
aforementioned services pertaining to this class; 
consultancy for all the aforesaid services in this class; 
commercial business management; outsourced 
administrative management of companies; company 
valuation and corporate planning, in particular for 
mergers, purchase and sale of companies, acquisition 
strategies, franchising, liquidation of companies and 
company bankruptcy, accounting; cost and price 
analyses; cost price analysis; commercial activity 
appraisal services; brand evaluation services; 
commercial or industrial company management 
assistance; business management assistance; 
business inquiries; company audits (commercial 
analyses); commercial information via websites; 
information relating to commercial and business 
contacts; outsourcing services (commercial 
assistance); company efficiency expertise services; 
business investigations; management and 
administration of companies for administering collective 
investment schemes; office functions, organization of 
office functions; secretarial services; document 
reproduction; typing services; word processing; 
transcription of communications (office functions); 
payroll preparation; business management for 
freelance service providers; internal and external 
auditing, accounting; economic information; expert 
reports in economic matters; economic forecasting; tax 
preparation; tax return filing services; drawing up of 
statements of accounts; public relations; marketing; 
information projects related to marketing; market 
surveys; telemarketing services; employment agencies, 
personnel management, selection and recruitment of 
personnel; professional outplacement services; 
professional business analysis, in particular in 
connection with setting up, purchase, sale, 
transformation, stabilizing, reorganizing, merging, 
succession planning and liquidation of companies; 
advertising; sales promotion for others; dissemination 
of advertising, particularly sales promotion of goods 
and services for others by placing messages and 
advertising posters on electronic sites accessible on 
computer networks (particularly the Internet); 
organization and conducting of auction sales; 
conducting, organizing, arranging and managing trade 
fairs, exhibitions, trade shows, congresses, company 
presentations and other events and opportunities for 
commercial purposes, industrial purposes and/or 
advertising purposes; writing of advertising texts; 
search engine optimization; web site traffic 
optimization; arranging newspaper subscriptions for 
others; data search in computer files for others; 
computerized file management; collection, compilation 
and systemization of information into computer 
databases; sponsorship search; consulting services for 
all the aforementioned services in class 35; information 
about all the aforementioned services in class 35; 
information and commercial advice and related 
information; business advice and related information; 
company acquisition and merger consultation and 
business and information relating thereto; business 
management and organization consultancy and related 
information; business management consultancy and 
related information; professional business consultancy 
and related information; economic consulting and 
related information; advice relating to tax preparation 
and provision of related information; personnel 
consultancy and related information; information 
services relating to jobs and career opportunities and 
related information; business consultancy, in particular 
relating to setting up, purchase, sale, transformation, 
stabilization, restructuring, merging, succession 
planning and liquidation of companies and provision of 
relating information; business information and related 
consultancy services; information concerning economic 
developments and related consultancy services. 

  Klasse 36   Banking services in particular investment banking 
services, investment services of a banking institution, 
capital investment, financial underwriting and issuing of 
securities [investment bank]; brokerage for wealth and 
estate investment, in particular unlisted shares and 
stocks (private equity); financing of public and private 
funds (public and private equity financing); brokerage of 
shares for investment funds and other investment in 
shares, in particular for investment of capital (private 
equity); trading of securities, in particular unlisted 
shares; procurement of funds, in particular for unlisted 
companies; private financing for funds (private equity); 
services in the field of capital stock off-stock (private 
equity); real estate affairs, in particular real estate 
brokerage, real estate brokerage, real estate appraisal; 
real estate agency services relating to the purchase 
and sale, rental and leasing of land and buildings; real 
estate services in relation to management of property 
investments; financial evaluation of real estate; real 
estate financing and real estate development; real 
estate affairs; capital investment in real estate; 
acquisition of real estate for others; real estate 
investments; real property management; real estate 
portfolio management; real estate services relating to 
purchase, sale and leasing of real estate; leasing of 
real estate; agencies or brokerage for the rental of real 
estate; real estate management; real estate 
management; structuring of property investments; 
insurance, in particular insurance underwriting, direct 
insurance, reinsurance services, reinsurance 
underwriting, processing of insurance claims in the field 
of insurance and reinsurance, actuarial services in the 
field of reinsurance, appraisals for insurance claims in 
the field of insurance, insurance agency services, 
brokerage of insurance services, insurance brokerage, 
insurance risk management services, variable 
insurance investment, insurance carrier services, 
preparation of financial and insurance reports, fire 
insurance underwriting, financial evaluation for 
reinsurance purposes, insurance premium financing 
services, insurance underwriting, health insurance 
underwriting, life insurance and annuity services, 
settlement of insurance claims in the field of insurance, 
the insurance claims in the field of insurance, marine 
insurance underwriting, accident insurance 
underwriting, providing information in the field of 
insurance, in the field of insurance premium rate 
computing, insurance and reinsurance underwriting; 
brokerage for hire-purchase financing of industrial 
installations and machines; planning, structuring and 
diversification of asset and financial wealth (wealth 
planning); security services (trust services); banking 
services and financial nominee services; fund raising 
for charitable and philanthropic services; fund raising 
for charitable and philanthropic services; financial 
services, in particular for philanthropic and charitable 
purposes; fund raising and financial services for 
distribution of funds, in particular charitable fund 
raising; charitable fund raising services through 
partnerships with companies; provision of monetary 
grants to charities; financial services relating to 
charitable fund raising; charitable fundraising services; 
organization of charitable fund raising; organization of 
arranging finance for charitable purposes; research 
services for financial sponsorship for charitable fund 
raising; financial sponsorship; fund raising and financial 
services for distribution of financial sponsorship for 
charitable purposes; services related to financing 
services for beneficiaries of charitable fundraising; 
sponsorship in the form of financial support; financial 
sponsorship in the field of culture, sports, science, 
education, aid research, development, cultural and 
entertainment events; financial trust management; 
financial management of family assets and family 
participation in companies; charitable fund raising 
services for third parties; charitable fund raising through 
the sale of charity stamps; charitable fund raising 
services for disaster protection; financial services for 
charitable funds; consultancy for all the aforesaid 
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services in this class; advisory services in investments; 
consultancy in the field of investment for wealth and 
estates, in particular unlisted shares and stocks (private 
equity); advisory services relating to real estate 
investment services, real estate consultancy; financial 
consultancy relating to real estate investment; 
consultancy services relating to insurance; financial 
and fiscal consulting, in particular for estate planning 
(Estate Planning); financial consultancy for charities 
and social media accounts; services mentioned in this 
class; financial and monetary services, financial 
services; factoring; fund investment; wealth and estate 
investment strategies; development and brokerage of 
strategies and concepts of wealth investment and 
estates, financial management, financial services; 
provision of financial assistance; fiscal assessments, 
research in fiscal matters, development, distribution of 
financial products, creation and presentation of 
proposals for wealth and estate investment, 
securitization, financial transactions, issuing of 
securities, brokerage of wealth and estate investments 
and financial business, in particular in the fields of 
corporate financing (corporate finance), mergers, 
acquisitions and collective capital investments; capital 
investment, financial analysis, banking services, 
banking system; banking system; banking services; on-
line banking services; stock markets, in particular 
financial securities trading, precious metals, options, 
derivatives, raw materials and currencies; exchange 
operations; trusteeship; administration of provident 
institutions; financial evaluation and valuation of 
property (particularly companies, assets, estates, real 
estate, intellectual property rights, licenses); financial 
evaluation services; financial appraisal services; real 
estate affairs, in particular real estate rental; acquisition 
of land for others; real estate appraisal; management, 
in particular management of securities, security 
deposits and real estate; creation of asset inventories 
(in particular for fiscal purposes); banking reviews; 
credit agency services; debt collection agency services; 
collection operations; auditing services relating to 
taxes; fiscal assessments; fiscal valuations, fiscal 
assessments of business assets; tax payment 
processing; actuarial services; brokerage services; 
services in the field of risk management and investment 
services (fiscal services); financial services of trusts; 
financial sponsorship; lease-purchase financing; 
financial valuation services (insurance, banking, real 
estate); art appraisal; antique appraisal, jewelry 
appraisal, numismatic appraisal; provision of news and 
information in the fields of finance and monetary affairs 
as well as financial information; insurance underwriting; 
management of collective investment schemes; 
consulting services for all the aforementioned services 
in class 36; financial consultancy, consultancy and 
brokerage for capital investments; consulting for wealth 
and estate investment, consulting services for wealth 
and estates; consulting in wealth and estate 
investments and financial business, in particular in the 
field of corporate financing (corporate finance), 
mergers, acquisitions and collective capital 
investments; consulting on financing and real estate 
property investments; financial and fiscal consulting, 
particularly relating to setting up the business, 
purchase, sale, transformation, stabilizing, 
reorganizing, merging, succession planning and 
liquidation of companies; advice on fiscal valuations; 
consultancy relating to tax planning; information and 
information services for all the aforementioned services 
in class 36. 

  Klasse 42   Provision of temporary access of non-downloadable 
software for analyzing financial data and generating 
reports; creating, updating, maintenance and rental of 
software and computer programs, in particular for 
financial management, financial services for banks, 
insurance and real estate; computer programming 
services for electronic data security; computer security 
services for protection against unauthorized network 
access; cloud computing; provision of temporary use of 

on-line non-downloadable operating software for 
accessing and using a cloud computer network; design, 
development, programming, maintenance, rental and 
maintenance of computer programs and software, in 
particular for operating software, especially to provide 
access to a cloud computer network as well as 
possibility of access; rental of computer hardware and 
software infrastructure as a service (IaaS); providing an 
integrated environment performance and/or an 
integrated development environment (Platform as a 
Service, PaaS); management, creation, updating and 
maintenance account social media (computer 
services); hosting internet platforms and interactive 
blogs, in particular for financial transactions, in 
particular for philanthropic and charitable activities; 
consultancy for all the services mentioned in this class; 
consultancy relating to computer security; consulting 
services in the field of cloud computing networks, 
applications and cloud computing networks; consulting 
and services related to open source software; 
consultancy relating to creation, management, updating 
and maintenance of social media accounts (ITr 
services); scientific and technological consultancy for 
social media accounts; information and enquiry 
services for the services mentioned in this category. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1295879 
(151) Reg.dato.: 2015.12.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.09 

(210) Søknadsnr.: 201604902 
(220) Inndato: 2016.04.21 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2015.06.10, DE, 30 2015 103 293 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(591) Informasjon om farver som merket er krevet 

vernet for: 
 Red., 

(730) Innehaver: 
 viastore SYSTEMS GmbH, Magirusstrasse 13, 

70469  STUTTGART, Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Mechanical installations for picking stored goods; 
machines for the storage, removal from storage, 
picking, separation, sorting and conveying of stored 
goods in logistical and and intra-logistical installations; 
machines for the loading, unloading and moving of 
storage containers and storage pallets in logistical and 
intra-logistical installations; robots (machines) for 
logistical and intra-logistical installations; motorised 
conveyor belts, belt, roller, chain and plate conveyors 
and lifting apparatus for logistical and intra-logistical 
installations; motorised rotary tables for logistical and 
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intra-logistical installations; roller conveyors of metal 
(not motorised) for logistical and intra-logistical 
installations; chutes of metal for logistical and intra-
logistical installations. 

  Klasse 9   Weighing, measuring, signalling and checking 
(supervision) apparatus for logistical and intra-logistical 
installations; electronic control, reading and input 
apparatus for logistical and intra-logistical installations; 
computer programs and computer software for the 
fields of logistics and intra-logistics, in particular for 
controlling logistical and intra-logistical installations and 
automated components of the aforesaid installations; 
machine-readable data carriers containing computer 
programs and computer software of the aforesaid kind; 
data processing equipment and computers. 

  Klasse 42   Engineering services in the fields of logistics and intra-
logistics; technical consultancy, including technical 
project studies and technical project management, in 
the fields of logistics and intra-logistics; development, 
creation, installation, care, maintenance and updating 
of computer programs and computer software for the 
logistics and intra-logistics sectors; computer hardware 
and computer software consultancy in the logistics and 
intra-logistics sectors. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1313224 
(151) Reg.dato.: 2016.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.01 

(210) Søknadsnr.: 201611788 
(220) Inndato: 2016.10.13 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2016.03.10, CH, 53122/2016 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Brandstock Legal Switzerland GmbH, c/o Bugnion 
Ballansat Ehrler Alpenstraße 14, 6304 ZUG, Sveits 
(CH) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;  

jellies, jams, compotes;  eggs, milk and dairy products; 
prepared meals consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables;  soups and potato crisps;  
preparations for making snacks containing dried fruits 
and pulses. 

  Klasse 30   Rice, pasta; flour, cereals, cereal preparations, 
preparations made from wheat, cereal breakfast foods, 
confectionery, frozen confectionery, non-medicated 
confectionery having breath freshening properties; 
candy, chewing gum and bubble gum (confectionery); 
syrups with chocolate, chocolate syrups, syrups for 
toppings, honey, sauces (condiments), chocolate, 
cakes, sponge cakes, pastries, biscuits, cookies, 
crackers, pancakes and waffles, scones, pastry and 
puddings, flans; bread; sugar and natural sweeteners; 
foodstuffs prepared in the form of snack foods made 
from rice, cereals, wheat; chocolate-based fillings for 
cakes and tarts, custard-based fillings for cakes and 
tarts; sandwiches, prepared meals based on noodles, 
rice, pasta; mixes for making bakery products included 
in this class; snack foods and snack food preparations 
containing nuts or confectionery, all included in this 
class. 

 
  

 
 



overprøving  varemerker 2017.02.06 - nr 06/17

145 
 

Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 244477 
(210) Søknadsnr.: 200710861 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 10/08 - 2008.03.03 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.01.18 

(540) Gjengivelse av merket 

TYPHOON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Hansker (bekledning). 
 
(730) Innehaver: 

 Granberg AS, Bjoavegen 1442, 5584 BJOA, Norge 
 Kravstiller: 
 Gerry Weber International AG, Neulehenstrasse 8, DE-

33790  HALLE, Tyskland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

127600 2027.01.15 
  

 
127638 2027.01.22 
  

 
127701 2027.01.22 
  

 
127979 2027.02.19 
  

 
128080 2027.03.12 
  

 
128125 2027.03.19 
  

 
128266 2027.04.09 
  

 
128354 2027.04.09 
  

 
128556 2027.04.30 
  

 
178964 2027.01.09 
  

 
179198 2027.01.16 
  

 
179254 2027.01.23 
  

 
179268 2027.01.23 
  

 
179281 2027.01.23 
  

 
179301 2027.01.23 
  

 
179312 2027.01.23 
  

 
179322 2027.01.23 
  

 
179341 2027.01.23 
  

 
179493 2027.01.30 
  

 
179509 2027.01.30 
  

 
179637 2027.02.06 
  

 
179638 2027.02.06 
  

 
179662 2027.02.06 
  

 
179682 2027.02.06 
  

 
179712 2027.02.06 

179789 2027.02.06 
  

 
179793 2027.02.06 
  

 
179815 2027.02.06 
  

 
179865 2027.02.13 
  

 
180028 2027.02.20 
  

 
180441 2027.03.06 
  

 
180621 2027.03.13 
  

 
180653 2027.03.13 
  

 
180676 2027.03.20 
  

 
180686 2027.03.20 
  

 
180687 2027.03.20 
  

 
180688 2027.03.20 
  

 
180689 2027.03.20 
  

 
180690 2027.03.20 
  

 
180713 2027.03.20 
  

 
180738 2027.03.20 
  

 
180863 2027.03.20 
  

 
180940 2027.04.03 
  

 
180957 2027.04.03 
  

 
181103 2027.04.10 
  

 
181252 2027.04.10 
  

 
181376 2027.04.17 
  

 
182317 2027.05.29 
  

 
1907125 2027.04.19 
  

 
237272 2027.01.15 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

237369 2027.01.18 
  

 
237377 2027.01.19 
  

 
237439 2027.01.24 
  

 
237530 2027.01.29 
  

 
237531 2027.01.29 
  

 
237578 2027.01.31 
  

 
237652 2027.02.06 
  

 
237766 2027.02.09 
  

 
237979 2027.02.21 
  

 
238018 2027.02.22 
  

 
238176 2027.03.05 
  

 
238305 2027.03.12 
  

 
238427 2027.03.20 
  

 
238428 2027.03.20 
  

 
238429 2027.03.20 
  

 
238430 2027.03.20 
  

 
238431 2027.03.20 
  

 
238432 2027.03.20 
  

 
238455 2027.03.21 
  

 
238553 2027.03.27 
  

 
238555 2027.03.27 
  

 
238592 2027.03.29 
  

 
238597 2027.03.30 
  

 
238606 2027.04.02 
  

 
238728 2027.04.12 
  

 
238730 2027.04.12 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

239013 2027.05.04 
  

 
239110 2027.05.08 
  

 
239123 2027.05.09 
  

 
239295 2027.05.22 
  

 
239379 2027.05.25 
  

 
240177 2027.08.06 
  

 
35394 2027.05.06 
  

 
48711 2026.07.30 
  

 
49610 2027.01.23 
  

 
49920 2027.02.19 
  

 
520698 2027.02.20 
  

 
71223 2027.02.02 
  

 
71498 2027.03.10 
  

 
71534 2027.03.10 
  

 
71620 2027.03.31 
  

 
98228 2027.02.10 
  

 
98433 2027.03.03 
  

 
98468 2027.03.10 
  

 
98483 2027.03.10 
  

 
98576 2027.03.31 
  

 
98747 2027.04.28 
  

 
99069 2027.06.16 
  

 
99233 2027.03.31 
  

 
99261 2027.07.21 
  

 
99692 2027.10.20 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0331155A 2026.12.14 
  

 
0331502 2027.01.10 
  

 
0665254 2026.12.10 
  

 
0666398 2027.01.09 
  

 
0666559 2027.01.10 
  

 
0667061 2026.09.04 
  

 
0667996 2026.12.20 
  

 
0668507 2026.12.20 
  

 
0668522 2026.12.09 
  

 
0670548 2026.12.02 
  

 
0899257 2026.06.20 
  

 
0902688 2026.08.16 
  

 
0902906 2026.08.23 
  

 
0906144 2026.11.06 
  

 
0907619 2026.12.07 
  

 
0908094 2026.11.17 
  

 
0910810 2026.12.06 
  

 
0911172 2026.12.12 
  

 
0911368 2026.12.01 
  

 
0911369 2026.12.01 
  

 
0911712 2027.01.11 
 
 

 

0911906 2027.01.05 
  

 
0912848 2026.11.20 
  

 
0912877 2026.12.01 
  

 
0913168 2027.01.08 
  

 
0913529 2027.01.11 
  

 
0913658 2027.01.10 
  

 
0913755 2026.12.15 
  

 
0914254 2027.01.08 
  

 
0914268 2027.01.05 
  

 
0914307 2027.01.08 
  

 
0914705 2027.01.08 
  

 
0914857 2027.01.09 
  

 
0915027 2026.11.23 
  

 
0915161 2027.01.05 
  

 
0915624 2026.11.28 
  

 
0915989 2027.01.05 
  

 
0916563 2027.01.11 
  

 
0916676 2027.01.08 
  

 
0916739 2027.01.12 
  

 
0916875 2027.01.10 
  

 
0917138 2027.01.09 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0917212 2026.10.19 
  

 
0917300 2026.12.13 
  

 
0917522 2027.01.10 
  

 
0917566 2026.12.18 
  

 
0917828 2027.01.16 
  

 
0918485 2027.01.10 
  

 
0918949 2026.12.12 
  

 
0919159 2026.12.21 
  

 
0919212 2027.01.09 
  

 
0919339 2026.11.30 
  

 
0919915 2026.12.22 
  

 
0919979 2027.01.04 
  

 
0921394 2027.01.11 
  

 
0921804 2027.01.11 
  

 
0923350 2027.01.09 
  

 
0923979 2026.12.21 
  

 
0924481 2027.01.08 
  

 
0925902 2026.12.13 
  

 
0928828 2026.11.16 
  

 
0930665 2027.01.08 
  

 
0931232 2027.01.09 
  

 
0934694 2027.01.11 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0935060 2027.01.08 
  

 
0948594 2026.12.02 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0193905 2016.07.10 
  

 
0503652 2016.06.25 
  

 
0657420 2016.06.26 
  

 
0657648 2016.06.25 
  

 
0658843 2016.07.11 
  

 
0659135 2016.06.24 
  

 
0659152 2016.07.13 
  

 
0661986 2016.06.24 
  

 
0661987 2016.06.24 
  

 
0889288 2016.06.27 
  

 
0891241 2016.07.14 
  

 
0891358 2016.07.14 
  

 
0891558 2016.07.08 
  

 
0891635 2016.06.30 
  

 
0891636 2016.06.30 
  

 
0892548 2016.06.30 
  

 
0893072 2016.07.08 
  

 
0893142 2016.06.29 
  

 
0893431 2016.06.27 
  

 
0893512 2016.06.26 
  

 
0893852 2016.06.30 
  

 
0894178 2016.06.30 
  

 
0894834 2016.06.30 
  

 
0894899 2016.06.30 
  

 
0894925 2016.06.28 

0894938 2016.06.28 
  

 
0894975 2016.07.12 
  

 
0895442 2016.06.28 
  

 
0895480 2016.06.30 
  

 
0895505 2016.06.27 
  

 
0895748 2016.06.30 
  

 
0895813 2016.06.28 
  

 
0895859 2016.06.26 
  

 
0896006 2016.06.29 
  

 
0896148 2016.06.26 
  

 
0896149 2016.06.26 
  

 
0896285 2016.06.29 
  

 
0896458 2016.06.28 
  

 
0896465 2016.06.27 
  

 
0896647 2016.07.11 
  

 
0896749 2016.06.28 
  

 
0896751 2016.06.28 
  

 
0896772 2016.07.12 
  

 
0896951 2016.06.27 
  

 
0896998 2016.06.30 
  

 
0897619 2016.06.26 
  

 
0897735 2016.07.08 
  

 
0898134 2016.06.29 
  

 
0898349 2016.07.12 
  

 
0898409 2016.06.30 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0898489 2016.06.26 
  

 
0898508 2016.06.26 
  

 
0901410 2016.06.28 
  

 
0901678 2016.06.30 
  

 
0902205 2016.06.28 
  

 
0902298 2016.06.28 
  

 
0902407 2016.06.29 
  

 
0904432 2016.07.14 
  

 
0904618 2016.06.30 
  

 
0904619 2016.06.30 
  

 
0904620 2016.06.30 
  

 
0904621 2016.06.30 
  

 
0905079 2016.07.08 
  

 
0905600 2016.06.30 
  

 
0905602 2016.06.30 
  

 
0906485 2016.06.27 
  

 
0906635 2016.06.29 
  

 
0906797 2016.06.28 
  

 
0908192 2016.06.28 
  

 
0908367 2016.06.26 
  

 
0910103 2016.06.28 
  

 
0911511 2016.06.27 
  

 
0911705 2016.07.13 
  

 
0912721 2016.06.30 
  

 
0913836 2016.06.29 
  

 
0918728 2016.07.08 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0927475 2016.06.26 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

0911632 2016.12.09 
  

 
1001382 2016.06.14 
  

 
1117619 2016.10.06 
  

 
1293165 2016.09.28 
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